
 

 

 

   ةاالجتماعي الريادةمشروع بناء قدرات الشباب والشابات القطريين في مجال 

 لتعريف الشباب على مفهوم وأدوات الريادة االجتماعية تنظيم ورشة عمل توجيهية  

 االجتماعية( من مسار الريادة  4، و 3، 2)المراحل  ريب الخاص بالريادة االجتماعيةدالتبرنامج ورشة 

 2022 فبراير 24 - 20الدوحة  

يركز التدريب الخاص بالريادة االجتماعية على مفهوم الريادة االجتماعية، والمهارات القيادية، وتحليل المشكلة، 

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

  .مستدامة

 : أدناه البرنامج المقترحكما في  من مسار الريادة االجتماعية 4، و 3، 2يتناول هذا التدريب المراحل 

 

 الريادة االجتماعية  المرحلة الثانية من مسار مدخل إلى  :فبراير 20حد اال –اليوم األول 

 أهداف الورشة وبرنامج العملومشاركة   ذكير بالورشات السابقةالمقدمة: ت 4:30 – 3:30

 نمذجة األعمال االجتماعية : من المرحلة الثانية  الفصل األول 5:30 – 4:30

 صالة استراحة  6:00 – 5:30

 تخطيط األعمال االجتماعية : من المرحلة الثانية  الثانيالفصل  7:00 – 6:00

 تأسيس المنظمة وبناء الفريق : المرحلة الثانية من  الرابعالفصل  8:30 – 7:00

 

 الريادة االجتماعية المرحلة الثانية من مسار : فبراير  21ثنين  اال –اليوم الثاني 

 التطوير التنظيمي والحوكمة : من المرحلة الثانية الخامسالفصل  5:00 – 3:30

 صالة استراحة  5:30 – 5:00

 استراتيجية الدخول الى السوق : من المرحلة الثانيةالفصل السادس  7:00 – 5:30

 استراحة  7:15 – 7:00

 )تابع(  استراتيجية الدخول الى السوق: من المرحلة الثانيةالفصل السادس  8:45 – 7:15

 

 الريادة االجتماعية المرحلة الثانية من مسار  :فبراير  22 ثالثاءال – اليوم الثالث

 تخطيط الجدوى والنموذج المالي: من المرحلة الثانية الفصل الثالث  5:00 – 3:30

 صالة استراحة  :005 – 5:30

 زيادة االستعداد لإلستثمار: من المرحلة الثانية  السابعالفصل  7:30 – 5:30

 استراحة  7:45 – 7:30

 قياس االثر  :ثامن من المرحلة الثانية الالفصل  9:00 – 7:45

 

 من مسار الريادة االجتماعية   الثالثةالمرحلة : فبراير  23ربعاء  اال – رابعاليوم ال

 جهوزية التوسع لثة: الفصل األول من المرحلة الثا 5:00 – 3:30

 صالة استراحة  5:30 – 5:00
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 استراتيجيات التوسع  من المرحلة الثالثة: ثانيالفصل ال 7:30 – 5:30

 استراحة  7:45 – 7:30

 التوسع والنمو التنظيميرابعة: الفصل األول من المرحلة ال  8:30 – 7:45

 

 من مسار الريادة االجتماعية   رابعةلمرحلة الا ر:فبراي 24 خميسال – خامساليوم ال

 بناء الشراكات االستراتيجية رابعة:  من المرحلة الثاني الفصل ال 5:00 – 3:30

 صالة استراحة  5:30 – 5:00

 التأثير على السياسات العامةرابعة: من المرحلة ال ثالث الفصل ال 7:00 – 5:30

 وخاتمة  الورشةتقييم  8:30 – 7:00

 

 


