
 

 

 

   ةاالجتماعي الريادةمشروع بناء قدرات الشباب والشابات القطريين في مجال 

 لتعريف الشباب على مفهوم وأدوات الريادة االجتماعية تنظيم ورشة عمل توجيهية  

اكتوبر    5،   4،  3، الدوحة،  الريادة االجتماعيةة بالمرحلة األولى من دورة  ريب الخاصدالتتي  برنامج ورش -1

 2021اكتوبر  9، 7،  6و  2021

العام:   القيادية، الهدف  والمهارات  االجتماعية،  الريادة  مفهوم  على  االجتماعية  بالريادة  الخاص  التدريب  يركز 

وتحليل المشكلة، وتوليد األفكار المبتكرة، وتخطيط األعمال االجتماعية، وتحديد سبل الحصول على الدعم المالي 

 : وفيما يلي الجدول الزمني/البرنامج المقترح . تدامةلجعل األفكار مس

 

 مدخل إلى الريادة االجتماعية    –اليوم األول 

 أهداف الورشة وبرنامج العملالمقدمة: تعارف ومشاركة  4:00 – 3:00

 نظريات الريادة االجتماعية الفصل األول:  5:30 – 4:00

 صالة استراحة  6:00 – 5:30

 دوافع الرواد االجتماعيين : الثاني الفصل   7:15 – 6:00

 تحديد المشكلة وتعريفها الفصل الثالث:   9:00 – 7:20

 

 ل والقيمة الح –اليوم الثاني 

 مقدمة وتذكير   3:30 – 3:00

 التفكير االبداعي : الرابعالفصل  5:30 – 3:30

 صالة استراحة  6:00 – 5:30

 تطوير عرض الحل والقيمة : الخامسالفصل  8:00 – 6:00

 اختبار عرض الحل والقيمة الفصل السادس: مقدمة حول  9:00 – 8:00

 

 تحديد األثر وخالصات التدريب – اليوم الثالث

 مقدمة وتذكير   3:00– 3:30

 اختبار عرض الحل والقيمة الفصل السادس:  5:00 – 3:30

 صالة استراحة  :05 0– 6:00

 تحديد االثر االجتماعي : السابع الفصل  7:30 – 6:00

 نموذج العمل االجتماعي  8:30 – 7:30

 وخاتمة  الورشةخالصة، تقييم  9:00 – 8:30

 

 

 

 



2 

 

أكتوبر    14  –  11، الدوحة،  على المرحلة األولى من دورة الريادة االجتماعية   تدريب المدربينبرنامج ورشة    -2

2021 

   :ريب المدربين الى د يهدف ت

 مفهوم الريادة االجتماعية  واألثر االجتماعي المستدام زيادة المعرفة بأ ( 

 ها الريادية \ ب( التدريب على المناهج المختلفة التي تساهم في  بناء قدرات الريادي االجتماعي  خالل  رحلته

 ج( التواصل، والتيسير، ومهارات التدريب 

 

 : وفيما يلي الجدول الزمني/البرنامج المقترح 

 

 التعلم االختباري وانماط تعلم الكبارمدخل إلى  –األول اليوم 

 أنواعه والتدريب مقدمة:  3:30 – 3:00

  التعلم االختباري وانماط تعلم الكبار 5:30 – 3:30

 صالة استراحة  6:00 – 5:30

 تقنيّات وأدوات التدريب التّشاركي  7:30 – 6:00

 ووظائفهم سلوك المدربين والمدربات  8:30 – 7:30

 تحضيرات المشاركين للتدريب  9:00 – 8:30

 

 الثانياليوم 

 مقدمة وتذكير  3:30 – 3:00

 التواصل الفعَال لدى المدربين والمدربات و التيسير مهارات  5:00 – 3:30

 صالة استراحة  6:00 – 5:00

 ( ١)   عرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل المشاركين 7:30 – 6:00

 ( ٢)   عرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل المشاركين 8:45 – 7:30

 اليوم  خالصة 9:00 – 8:45

 

 الثالث اليوم 

 مقدمة وتذكير  3:30 – 3:00

 التعامل مع ديناميات المجموعة  5:00 – 3:30

 صالة استراحة  6:00 – 5:00

 ( ٣)   المشاركينعرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل  7:30 – 6:00

 ( ٤)   عرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل المشاركين 8:45 – 7:30

 اليوم  خالصة 9:00 – 8:45

 

 الرابعاليوم 

 مقدمة وتذكير  3:30 – 3:00

 جلسات تدريبية برنامج ورشة وتصميم وتخطيط  5:00 – 3:30

 صالة استراحة  6:00 – 5:00

 ( ٥)   التدريبية المقدمة من قبل المشاركينعرض الجلسات  8:00 – 6:00

 وخاتمة  الورشةخالصة، تقييم  9:00 – 8:00
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