
 

 

 

   ةاالجتماعي الريادةمشروع بناء قدرات الشباب والشابات القطريين في مجال 

 مفهوم وأدوات الريادة االجتماعية  حولعمل  ورش

 
 ي الثان الجزء  –  المدربين تدريب  ورشة  برنامج 

 2021  تشرين الثاني/نوفمبر  2-8
 

   :ريب المدربين الى د يهدف ت

 .إيصال مفهوم الريادة االجتماعية واألثر االجتماعي المستدامأ ( التدريب على 

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

 .ج( التواصل، والتيسير، ومهارات التدريب 

 

، حيث يقوم فريق العمل من تدريب المدربين  بعد اتمام الجزء االول  وفيما يلي الجدول الزمني/البرنامج المقترح

كل يوم بتزويد المشاركين بمعرفة تقنية معمقة، افساح المجال للمشاركين باختبار مهارات التيسير من خالل عرض 

جلسات تدريبية كاملة وعلى انفراد، وتكريس عيادة استشارية في نهاية كل نهار تمكن المشاركين من االستفادة من  

 وتلقي مساعدة فردية.  ثالث ال المدربين

 

 28نوفمبر( بحيث ينقسم المشاركون ال   8،  7،  6نوفمبر و   4،  3،  2هذه الورشة مرتين )  بتيسيرسيقوم فريق العمل  

 مشارك في كل ورشة(.  14على الورشتين بالتساوي ) 

 

  اليوم األول 

 رائد/ة اجتماعي/ة قطري/ة   جلسة مع 5:00 – 3:30

قبل  عرض   6:00 – 5:00 من  المقدمة  التدريبية  الجلسات 

 ( 1)قاعة   المشاركين

عرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل  

 ( 2)قاعة   المشاركين

 صالة استراحة  6:30 – 6:00

قبل   7:30 – 6:30 من  المقدمة  التدريبية  الجلسات  عرض 

 ( 1)قاعة   المشاركين

عرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل  

 ( 2)قاعة   المشاركين

 استراحة  7:45 – 7:30

قبل   8:45 – 7:45 من  المقدمة  التدريبية  الجلسات  عرض 

 ( 1)قاعة   المشاركين

عرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل  

 ( 2)قاعة   المشاركين

 عيادة استشارية  9:00 – 8:45
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  ثانياليوم ال

 ها عرض المشكلة واختباروتحديد :  جلسة معرفة تقنية معمقة 5:00 – 3:30

قبل   6:00 – 5:00 من  المقدمة  التدريبية  الجلسات  عرض 

 ( 1)قاعة   المشاركين

عرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل  

 ( 2)قاعة   المشاركين

 صالة استراحة  6:30 – 6:00

قبل   7:30 – 6:30 من  المقدمة  التدريبية  الجلسات  عرض 

 ( 1)قاعة   المشاركين

الجلسات التدريبية المقدمة من قبل  عرض 

 ( 2)قاعة   المشاركين

 استراحة  7:45 – 7:30

قبل   8:45 – 7:45 من  المقدمة  التدريبية  الجلسات  عرض 

 ( 1)قاعة   المشاركين

عرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل  

 ( 2)قاعة   المشاركين

 عيادة استشارية  9:00 – 8:45

 

 

  ثالث اليوم ال

   : نموذج العمل االجتماعيجلسة معرفة تقنية معمقة 5:00 – 3:30

قبل   6:00 – 5:00 من  المقدمة  التدريبية  الجلسات  عرض 

 ( 1)قاعة   المشاركين

عرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل  

 ( 2)قاعة   المشاركين

 صالة استراحة  6:30 – 6:00

قبل   7:30 – 6:30 من  المقدمة  التدريبية  الجلسات  عرض 

 ( 1)قاعة   المشاركين

عرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل  

 ( 2)قاعة   المشاركين

 استراحة  7:45 – 7:30

قبل   8:45 – 7:45 من  المقدمة  التدريبية  الجلسات  عرض 

 ( 1)قاعة   المشاركين

عرض الجلسات التدريبية المقدمة من قبل  

 ( 2)قاعة   المشاركين

 الورشة ختام وتقييم  9:00 – 8:45

 

 


