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فهم  إيجاد  على  امصطلحات  هذه  تساعد 
مشترك مدلواتها أينما ذكرت في الدليل، ويتم 
النحو  على  وذلك  إجرائي  بشكل  هنا  تعريفها 

التالي:



11

م تصميم الدليل ااجرائي مسار ) قيادة السوق ( ليراعي مجموعة من القضايا واأبعاد امهمة وامؤثرة 
في جاح امسار، وينبغي للفريق اإشرافي أن يعي ما هي هذه ااعتبارات ليبرزها عند التعريف بامسار 

وليعطيها مزيداً من التركيز وااهتمام عند التنفيذ، وفيما يلي أهم هذه ااعتبارات:

ااستفادة من التجارب واخبرات العامية واحلية في تصميم وتنفيذ الفعاليات والبرامج الشبابية.

العناية بتناغم الفعاليات والبرامج مع خصائص واحتياجات طاب امرحلة اجامعية.

مراعاة فعاليات امسار وبرامجه للفروق الفردية بن الشريحة امستهدفة.

النوعية والتنوع في الفعاليات والبرامج اختارة للمسار.

تعميق دور الفئة امستهدفة في البرنامج ودعم تفاعلها الدائم وامستمر مع برامج امسار.

مكن فريق العمل من تعديل وتطوير اأفكار امطروحة ما يحقق أهداف امسار.

امرونة في تكييف البرامج حسب ظروف البيئة التي يتم فيها التنفيذ.

إمكانية تنفيذ امسار في احاضن الشبابية اأخرى.
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كيــف تحقـــق اقصـــى فائــدة مــن 
الدليــل؟

السوق(  )قيادة  مســار  اإجرائي  الدليل  إعداد  عند 
روعي أن يكون موجهاً دقيقاً لفريـق العمل، ولاستفادة 
امثلى من هذا الدليل ينبغي لفريق العمل العناية ما 

يلي:

على  للتعرف  أولية  إجمالية  قراءة  الدليل  قراءة 
محتوياته وعناصره.

كل  عند  والوقوف  تفصيلية  قراءة  الدليل  قراءة 
جزئية ومحاولة فهمها فهماً دقيقاً، وسؤال إدارة 

امشروع عما يشكل عند احاجة.
فهم أهداف وغايات امسار وكيف تسهم فعالياته 
وبرامجه في حقيقها بشكل دقيق، ليتسنى للفريق 

ااجتهاد عند احاجة ما ا يتعارض معها.
مراجعة اخطة الزمنية امقترحة، وتكييفها حسب 

ظروف وإمكانيات التنفيذ.
فعالية  كل  تنفيذ  عند  البرامج  لبطاقات  الرجوع 

أو برنامج.
خارج  امستهدفة  للفئة  اإثرائية  البرامج  تفعيل 
بطاقات  في  إليه  اإشارة  يتم  ما  حسب  النادي، 

البرامج.
لبرامج  ااستفادة من امراجع وامصادر اإثرائية 

امسار لزيادة الوعي والتعمق امعرفي بامسار.
على  الشخصية  والتجارب  املحوظات  كتابة 
التطبيق  توالي  مع  ثرياً  مرجعاً  ليكون  الدليل، 

واممارسة.
تنفيذ التعليمات العامة واخاصة للمسار وتأكيد 

ااجتهاد اجماعي عند التعديل والتغيير.
وإجراء  بأول،  أواً  امسار  وبرامج  فعاليات  تقوم 

التعديات امناسبة بشكل مستمر.
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وإكساب  العمل احر،  ثقافة  بتنمية  يهتم  مسار 
مهارات سوق العمل لدى امشاركن.

مكن امشاركن من امهارات امعرفية اأساسية 
للدخول إلى سوق العمل بثقة واقتدار.
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أن يتأهل امشارك للدخول إلى سوق العمل.

واأدوات  الوسائل  امشارك  يكتشف  أن 
الازمة لسوق العمل.

سوق  في  لانخراط  امشارك  يتحفز  أن 
العمل احر.

النظرية  اجوانب  بن  امشارك  يربط  أن 
والعملية في امسار. 

الوظيفي  العمل  بن  امشارك  يفاضل  أن 
والعمل احر.

أن يكتــسب امشـــارك عـــدداً من امهـــــــارات 
امرتبطة بامسار.

وطبيعة  مجاات  على  امشارك  يتعرف  أن 
اأعمال.

أن يبادر امشارك لبناء سيرته امهنية بشكل 
مبكر. 

التجارب  من  عدداً  امشارك  يشاهد  أن 
الناجحة في سوق العمل.

اجامعية  احياة  بن  امشارك  يفرق  أن 
واحياة امهنية.
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طاب امرحلة اجامعية من سكان احي الذي 
ينفذ فيه امشروع.
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 تأتي أهمية هذا امسار من أهمية تهيئة امشاركن مبكراً للدخول لسوق العمل ابتداًء من 
إلى  باإمام بامعارف وامهارات اأساسية، ووصواً  التعرف على مجاات اأعمال ومروراً 

التعرف على امقومات والسمات الازمة لتحقيق النجاح في العمل امهني.
وأن امرحلة اجامعية تسبق مرحلة الدخول إلى سوق العمل فكان ا بد من اختيار هذا 
امسار ليساهم في مساعدة هذه الفئة على التعرف على امهارات واأدوات الازمة لسوق 
العمل من خال سلسلة من الفعاليات والبرامج اختارة بعناية لتساهم في تهيئة امشاركن 

لهذه امرحلة.
وتتضح اأهمية بشكل أكبر في النقاط التالية :

والتسلح  امرحلة،  لهذه  امسبق  ااستعداد  من  امشاركن  امسار  مكن 
بامعارف الضرورية لذلك.

يهيئ امسار امشاركن للدخول لسوق العمل من خال عدد من الدورات 
وورش العمل وامهمات اأدائية امتخصصة في ذلك.

1

2
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يسهم امسار في تطوير مواهب وقدرات امشاركن، من خال مكينهم من 
والبرامج داخل امسار، والقيام بعدد  الفعاليات  العديد من  إدارة وتنفيذ 

من امهام اأدائية واأنشطة التفاعلية امعززة حتوى امسار.

يسعى امسار لتحقيق التوازان لدى امشاركن من خال اجمع بن البرامج 
امفيدة والبرامج الترويحية. 

مع  للمشاركن  اجديدة  ااجتماعية  العاقات  من  عدداً  امسار  يعزز 
امساهمة في  والرموز  الشخصيات  ومع عدد من  الشباب،  نظرائهم من 

فعاليات امسار.

يشجع امسار امشاركن على نثر امواهب واإبداعات الشخصية، ومارسة 
امواقف العملية امؤدية لتنميتهم في امسار.

3

4

5

6
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امهنة  واختيار  العمل  سوق  إلى  السليم  الدخول  يشكل 
الشباب،  لفئة  كبيراً  حدياً  والقدرات  للميول  امناسبة 
ولذلك فإن ااستعداد امبكر لعالم امال واأعمال خطوة 
فالشاب  احاضر،  الوقت  في  الشباب  حياة  في  مهمة 
لن يبقى طالباً طوال عمره، وا بد له من اانتقال من 

احياة اأكادمية إلى احياة العملية.
والشـبـــــاب في سوق امال واأعمـــــال ينقسمــــــــون إلى 

قسمن :

الذين ينتقلون إلى العمل الوظيفي، سواًء كان في القطاع 
احكومي أو القطاع اخاص.

القسم اأول :
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الذين ينتقلون إلى اأعمال احرة، سواًء من خال العمل 
الشخصي اخاص أو من خال الشراكة مع اآخرين.

ومن أجل ذلك كان ا بد من تهيئة الشباب من ااستعداد 
امبكر لهذه امرحلة لأسباب التالية :

القسم الثاني :

التنافـــس الكبيــــر بن 
طالبــــي العمــــل علـى 
الفــــــرص الوظيفيــــة 
فــي القطاع احكومي 

واخاص.

قلة الفرص الوظيفية 
سوق  في  امعروضة 

العمل السعودي.

ضـــــــــرورة تشجيـــــــع 
الشبــاب علـــى التوجه 
لأعمال احــــرة بداً 
مـــــن اجلـــــوس علـى 

قوائم اانتظار.

أهمية تكييف الشباب 
مع امتطلبات احديثة 

لسوق العمل.
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وا شك أن لكل من القسمن عدداً من امزايا والعيوب، 
والتي يوضحها اجدول التالي :

• في 	 ) خصوصاً  الوظيفي  ااستقرار  حقيق 
العمل احكومي(

• ضمان دخل مالي محدد بشكل شهري 	
• تأمن احد اأدنى من متطلبات احياة	
• العمل 	 أثناء  والصحي  ااجتماعي  الضمان 

وبعد التقاعد 
• توفر العاوات والبدات واحوافز	

• تلقي اأوامر من امناصب اأعلى	
• ساعات العمل احددة 	
• تنفيذ القرارات	
• محدودية التطور امالي وامعنوي	

• التحكم في احياة العملية 	
• حقيق احرية امالية 	
• العمل في اجاات امفضلة 	
• ساعات العمل امرنة	
• اتخاذ القرارات	

• عدم ااستقرار امالي 	
• عدم توفر ضمانات اجتماعية أو صحية 	

الوظيفة

الوظيفة

العمل الحر

العمل الحر

المــزايــــــــا

العيــــــــوب
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ولالتحاق بسوق العمل يجب أن يعمل الشاب على تطوير نفسه في امهارات التالية :

التنظيم وإدارة القيادة 
الوقت

العمل اجماعي

مواجهة 
الضغوط 

حليل وحل 
الوعي التجاريامشكات 

القدرة امعرفة امالية
احسابية

ااعتماد على 
الذات 

التعامل مع 
امعلومة 

استخدام 
التقنية

إلى غير ذلك 
من امهارات
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لكل ما سبق فقد م اختيار هذا امسار كأحد امسارات اخصصة لطاب امرحلة اجامعية 
في مشروع نادي احي الشبابي ليساهم في تأهيل امشاركن لسوق العمل، عبر مجموعة 
متنوعة من الفعاليات والبرامج التي صممت خصيصاً لتحقيق اأهداف امرجوة من امسار.

ويتضمن هذا امسار مجموعة من امفاهيم، من أبرزها :

1

2

3

4

5

صناعة السيرة الذاتية.

مهارات امقابات الشخصية.

ريادة اأعمال.

امشاريع الصغيرة وامتوسطة.

دراسة امشاريع.
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وقد روعي في تصميم هذا امسار أن تتصف الفعاليات والبرامج بالتالي :

التجديد في اأفكار.

الجاذبية في اأسماء.

التنوع في اأدوات.

التفاعلية بين المستهدفين.

1

2

3

4

 من خال صناعة عدد من البرامج النوعية امتسقة مع فعاليات امسار.

من خال انتقاء امسميات لتراعي شريحة الفئة امستهدفة.

من خال اختيار العديد من الوسائل التي تضفي مزيداً من التفاعلية.

جميع  داخل  للمستهدفن  فعالة  أدوار  إيجاد  على  احرص  خال  من 
الفعاليات والبرامج.
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قلة تكاليف التنفيذ.

مراعاة خصائص المرحلة العمرية.

بناء البرنامج بشكل متوازي ا متوالي.

التكامل بين برامج المسار.

5

6

7

8

من خال احرص على جنيب الفريق امنفذ كثرة اأعباء امادية.

من خال مراعاة ااحتياجات ااجتماعية والنفسية للمستهدفن، وتلبية 
تلك ااحتياجات عبر الفعاليات والبرامج، كإضفاء التنافسية وتفعيل أدوار 

امشاركن في اأنشطة امطروحة.

وهذا يتيح للمشاركن االتحاق بفعاليات امسار في أي مرحلة من مراحله، 
وا يجعل الغياب عن بعض الفعاليات مؤثر بدرجة كبيرة.

البرامج  والتكامل بن  والترفيهية،  البرامج اجادة  التكامل بن  من خال 
امنفذة من خال امشرفن ومن خال امشاركن.



25

سائلين المولى أن يحقق هذا المسار اأهداف المرجوة منه

يخضع كل مسار جموعة من احددات، من أهمها ما يلي :

مدة
الفعاليات المسار

البرامج
مدة 

البرنامج

مكان 
التنفيذ

المشرفين

عدد اأيام

فصل دراسي واحد
9 فعاليات رئيسية ) ١٣ أسبوع (

٢5 برنامج متنوع
) ٢ - ٣ (

 ساعات لكل برنامج

يومان في اأسبوع

مشرفن مباشرين مقابل 
) ٢٠ - ٣٠ ( طالب

داخل امقر - خارج امقر 
»نادي رياضي - صاات ترفيهية - 

كوفي شوب - … »
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المكانالمدةالمسؤول الهدف العامالعنوان

أن يكتسب امشاركون امعارف اأساسية لبناء السر فن كتابة السرة الذاتية
داخل امقر٣ ساعاتامشرفالذاتية 

كيف جعل من نفسك 
عامة جارية

أن يتدرب  امشاركون على تسويق أنفسهم ومهاراهم 
داخل امقر٣ ساعاتامشرفوإمكانياهم بشكل ميز 

أن يتم تنوير امشاركون باخطوات العملية للدخول لعام كيف تصبح رائد أعمال 
داخل امقر٣ ساعاتامشرفريادة اأعمال . 

أن يتقن  امشاركون عمليات الشراء من امتاجر التجارة االكرونية
داخل امقر٣ ساعاتامشرفاالكرونية بطرق آمنة



28

المكانالمدةالمسؤولالهدف العامالعنوان

أن يدرك  امشاركون لأساليب امتبعة ي امقابات امقابات الشخصية
الشخصية وكيفية تجاوزها بنجاح

امشرف + 
داخل امقر٣ ساعاتالطاب

أن يستوعب  امشاركون لعدد من امفاهيم العلمية مفاهيم
داخل امقرساعتانامشرفامرتبطة مجال اأعمال 

أن يكتشف  امشاركون للطرق امختلفة للحصول على التدفقات النقدية
داخل امقرساعتانامشرفالدخل المالي
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المكانالمدةالمسؤولالهدف العامالعنوان

أن يتمكن  المشاركون من تصميم سيرهم الذاتية بأنفسهم، صمم سرتك
داخل امقر٣ ساعاتالطابوعرضها للتقويم والتطوير

أن يتدرب  امشاركون عمليًا على عملية التخطيط اصنع مشروعك
داخل امقر٣ ساعاتالطابللمشاريع الصغرة باأساليب الصحيحة

أن مارس  امشاركون العمل التطوعي من خال توعية الريادة الوطنية
خارج امقر٣ ساعاتالطابشباب الوطن بآلية التخطيط للمشاريع



30

المكانالمدةالمسؤولالهدف العامالعنوان

تيدكس الريادة
أن يشجع  امشاركون على طرح التجارب اإبداعية ي 
جال تطوير ريادة اأعمال، وتنمية مهاراهم ي العرض 

واإلقاء 
داخل امقر٣ ساعاتالطاب

امشاريع الصغرة 
وامتوسطة

أن يتم طرح  ماذج من امشاريع الصغرة وامتوسطة الي 
داخل امقرساعتانالطابمكن للمشاركون اانطاق فيها

الديوانية
أن يطور  امهارات احوارية بن امشاركون، عر طرح 
امشاكل الي يتعرضون ها ي احياة اليومية، وحث 

احلول امناسبة ها
داخل امقرساعتانالطاب
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المكانالمدةالمسؤولالهدف العامالعنوان

أن يتنافس  امشاركون على حقيق أعلى عائد رحي من ماذا تفعل ب ١٠٠ ل
داخل ساعتانامشرفخال اممارسة العملية للعمل التجاري

وخارج امقر

أن تعزز  مهارات التسويق لدى امشاركون ومكينهم من البائع الذكي
داخل امقرساعتانامشرففنون البيع والشراء

أن حاول  امشاركون احفاظ على هدف معن احصن البشري
داخل امقرساعتانامشرفباستخدام مهاراهم العقلية وإمكانياهم اجسدية
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المكانالمدةالمسؤولالهدف العامالعنوان

أن يتم إثارة الدافعية لدى امشاركون حو النجاح من جربي 
داخل امقرساعتانامشرفخال التعرف على تجارب الناجحين في التجارة

أن يعرف  امشاركون بالشركات وامؤسسات التجارية ي ضيافتهم
خارج امقر٣ ساعاتامشرفامتميزة، والتعرف على مسببات النجاح
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المكانالمدةالمسؤولالهدف العامالعنوان

أن حفز  امشاركون على التنافس الفردي واجماعي سوق اأسهم
داخل امقرطول امسارامشرفلضمان نجاح المسار على النحو اأمثل

اهوامر
أن يتم إثارة التنافس بن اجموعات للحصول على 

أكر كمية مكنة من كعكة امنافسة من خال ااعتماد 
على ثقافتهم العامة

داخل امقرساعتانامشرف
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المكانالمدةالمسؤولالهدف العامالعنوان

أن جرب امشاركون العمل التجاري احر ، ويتعرفو على امشروع اأول
خارج مفتوحة امشاركونقوانن العرض والطلب

النادي
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المكانالمدةالمسؤولالهدف العامالعنوان

أن مارس امشاركون لرياضة كرة القدم ي أجواء من دوري كرة القدم
خارج امقر٣ ساعاتامشرفالرفيه والتنافس الشريف

أن تشجع  امشاركون على تعلم مارسة السباحة برنامج السباحة
خارج امقرمفتوحةامشرفوحسن اجوانب اللياقية ي اجسم

أن يتم اختيار امشاركون للوسائل الرفيهية امائمة هم األعاب الرياضية
داخل امقرمفتوحةالطابي أوقات الفراغ

أن تطور  القدرات العقلية للمشاركون من خال مارسة دوري ألعاب الذكاء
داخل امقرمفتوحةالطابعدد من األعاب الترفيهية المفيدة
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م تنسيق اجدول الزمني لبرامج امسار ليراعي اجوانب التالية :
اأسبوع . ١ خال  الفعالية  تتكرر  ا  بحيث  اأسبوعية،  البرامج  فعاليات  في  التنوع 

الواحد.
التوالي بن البرامج اجادة والبرامج الترفيهية أو احركية.. ٢
وضع مساحة زمنية كافية بن البرامج امترابطة، مثل )دورة فن كتابة السيرة الذاتية . ٣

+ صمم سيرتك( 
وضع مساحة زمنية كافية للبرامج التي تتطلب التحضيــــر واإعان امسبق، مثــــــل . 4

) تيدكس الريادة + امشاريع الصغيرة وامتوسطة (
إتاحة احرية للفريق اإشرفي للتعديل على اجدول حسب ما تقتضيه امصلحة.. 5

اأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

الحادي
عشر

الثاني 
عشر

الثالث
عشر

دورة فن كتابة السرة الذاتية
برنامج رياضي منوع

امقابات الشخصية
ماذا تفعل ب ١٠٠ ل

صمم سرتك
برنامج رياضي منوع

امشاريع الصغرة وامتوسطة
جربي

برنامج رياضي منوع

مفاهيم

اصنع مشروعك
رحلة امشروع اأول

تيدكس الريادة
ي ضيافتهم

دورة كيف تصبح رائد أعمال 
برنامج رياضي منوع

التدفقات النقدية

الريادة الوطنية

الديوانية

دورة التجارة االكرونية

احصن البشري

برنامج رياضي منوع

اهوامر

برنامج رياضي منوع

البائع الذكي

دورة كيف جعل من نفسك 
عامة جارية
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يقوم الفريق اإشرافي على امسار بتقسيم امشاركن إلى ) 4(  مجموعات بواقع ) ٧ ( أفراد 
لكل مجموعة كأقصى حد، وتستمر هذه اجموعات طيلة فترة امسار، ويتم توزيع امهام 
العامة على كافة اجموعات بالتوافق، ويتفرع من امهمة العامة عدد من امهام الفرعية التي 

يتم توزيعها بن أفراد اجموعات.
واجدول التالي يوضح امهام امقترحة جموعات امسار.

أ
عة

اب
مت

وال
ق 

سي
تن

ال

ترتيب وتنسيق امقر »
احافظة على النظافة »
توفر التموين الكافي »
احفاظ على اأدوات وامعدات »
تنسيق أماكن تنفيذ البرامج اخارجية »
جهيز اأدوات اخاصة بكل برنامج »
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ب
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عا

ال
م

ـا
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
عــ

اإ

تسويق الفعاليات والبرامج »
نشر اإعانات والتقارير في الشبكات ااجتماعية »
إدارة حساب الفيس بوك »
إدارة حساب تويتر »
إدارة حساب اانستغرام »
مكن إضافة مهام أخرى يقترحها اأعضاء تنسجم  »

مع امهام السابقة

تصميم اإعانات والتقارير »
التصوير الفوتوغرافي »
التصوير امرئي »
إعداد التقرير اختامي »
مكن إضافة مهام أخرى يقترحها اأعضاء تنسجم  »

مع امهام السابقة
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د

ل
ص

وا
لت

وا
ل 

صا
ات

ا

متابعة احضور والغياب »
إدارة جوال النادي »
التواصل مع امنقطعن عن احضور »
توزيع استمارات التقييم »
تذكير امشاركن بتعبئة ااستمارات »
مكن إضافة مهام أخرى يقترحها اأعضاء تنسجم  »

مع امهام السابقة
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إضفاء احماس والفعالية لدى امشاركن فقد م تصميم برنامج خاص بذلك حت اســـــم 
) سوق اأسهم (، وينقسم البرنامج إلى مسارين:

مسار
مسار المجموعات

اأفــــــــــراد

ويهدف مسار اجموعات حث فرق العمل على 
للتفوق  اأسهم  من  مكنة  حصص  أكبر  جمع 
بقية اجموعات، واحصول على اجائزة  على 

اخصصة لذلك في نهاية امسار.
ويتم تفعيل هذا امسار عبر اخطوات التالية:

تقوم كل مجموعة بتحديد ااسم اخاص بها. »
تقوم كل مجموعة بترشيح قائد لها. »
تقوم كل مجموعة بتأدية امهام اموكلة لها. »
اجماعية  » الفعاليات  في  اجموعة  تشارك 

من  مجموعة  لها  ومنح  امسار  برامج  خال 
اأسهم حسب استحقاتها.

اأسبوعي  » بالتقييم  اإشرافي  الفريق  يقوم 
مفصل  بشكل  النتائج  وإعان  للمجموعات 

ودقيق جداً.
بشكل  » أسبوعياً  اجموعات  قوائم  نشر  يتم 

علني.
يتم منح جائزة لكافة أعضاء اجموعة امتفوقة  »

في نهاية امسار.

مسار
 المجموعات
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على  امشاركن  حث  اأفراد  مسار  يهدف  كما 
للتفوق  اأسهم  من  مكنة  حصص  أكبر  جمع 
اجائزة  على  واحصول  امشاركن،  بقية  على 

اخصصة لذلك في نهاية امسار.
ويتم تفعيل هذا امسار عبر اخطوات التالية:

للحضور  » اأسهم  من  عدد  احتساب  يتم 
اأسبوعي.

يقوم كل مشارك بتأدية امهام اموكلة له من قبل  »
قائد اجموعة.

يقوم امشارك بالتفاعل مع الفعاليات والبرامج  »
من  مجموعة  له  ومنح  امسار  في  امطروحة 

اأسهم حسب استحقاقه. 
اأسبوعي  » بالتقييم  اإشرافي  الفريق  يقوم 

للمشاركن.
يتم نشر قوائم امشاركن أسبوعياً بشكل علني. »
نهاية  » في  متفوقن  ثاث  منح جوائز أول  يتم 

امسار.

مسار
اأفــــــــــراد
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مكن تسويق فعاليات وبرامج امسار عبر مجموعة من الوسائل اإعامية والتقنية اختلفة، 
وهي عوامل مساعدة على حقيق النجاح امرغوب.

وا يشترط تطبيق كافة الوسائل أدناه، بل مكن انتقاء اأنسب منها حسب ما يراه الفريق 
اإشرافي.
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وذلك بتخصيص رقم جوال خاص بالنادي، 
ويتم تفعليه عبر اخطوات التالية:

تخزين بيانات امشاركن في النادي. »
حتوي  » النادي،  بجوال  تعريفية  رسالة  إرسال 

الشخص  بيانات   + اجوال  من  الهدف   ( على 
امسؤول(.

والبرامج،  » بالفعاليات  تذكيرية  رسالة  إرسال 
حتوي على ) عنوان البرنامج + الوقت + امدة 

+ امكــان(.
إرسال رسائل تفاعلية عن أعضاء النادي، مثل  »

) حالة مرضية + حالة وفاة + … إلى آخره (.
احضور،  » عن  ااعتذار  رسائل  إستقبال 

الفريق  تنبيه  يتم  اإعتذارات  كثرة  حال  وفي 
امطلوب،  اإجراء  اتخاذ  يتم  حتى  اإشرافي 

كتأجيل البرنامج لوقت آخر.
والتنبيهات،  » اماحظات  رسائل  إستقبال 

وتسليمها للفريق اإشرافي.

جــــوال النــــــــادي:
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 الشبكات ااجتماعية:

وذلك من خال نشر تقارير دورية عن كل ما 
والبرامج  الفعاليات  من  امسار  داخل  يطرح 
بهدف تشويق الشباب على االتحاق بامسار، 

وترك انطباعات إيجابية لدى امتابعن.
أوساط  بن  امنتشرة  الوسائل  هذه  وأهم 

الشباب:

ويتم تفعليه من خال اخطوات التالية:
اخاص  » احساب  متابعة  امشاركن  دعوة 

بالنادي.
إنشاء وسم خاص بامسار )قيادة ـ السوق (. »
نشر تغريدات دورية عن أخبار وفعاليات امسار  »

من قبل اجموعة امكلفة بذلك.
بالتغريدات  » امشاركة  على  امشاركن  حث 

والصور حت الوسم اخاص بامسار.
إنشاء وسم خاص لكل برنامج يتطلب التفاعل  »

واحوار من امشاركن.

»twitter« توتيـــر
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ويتم تفعليه من خال اخطوات التالية:
إنشاء صفحة خاص بامسار. »
يتم تخصيص الصفحة للمشاركون في امسار  »

خارج  من  اآخرين  إضافة  من  مانع  وا  فقط 
امسار عند موافقة مشرفي امسار.

لانضمام  » امسار  في  امشاركون  كافة  دعوة 
للصفحة.

اخاصة  » وامستجدات  اأخبار  كافة  نشر 
بامسار.

نشر إعانات الفعاليات والبرامج القادمة. »
والنقاش  » للحوار  للمشاركن  الفرصة  اتاحة 

فيما يطرح داخل النادي.
مكن امشاركن من نشر امشاركات اخاصة  »

بهم )تغريدات - مقاات - صور - فيديو (.
يتم نشر الصور اخاصة بالفعاليات والبرامج،  »

وتضمينها داخل ألبومات خاصة.
الفريق  » قبل  من  احوارات  من  عدد  تثار 

التفاعل  على  امشاركون  ويحث  اإشرافي، 
معها.

:»facebook« فيس بوك
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ويتم تفعليه من خال اخطوات التالية:
إنشاء حساب خاص بامسار. »
يكون احساب عاماً للجميع، بحيث يتمكن من  »

هم خارج النادي من متابعة احساب.
دعوة امشاركن متابعة احساب. »
نشر إعانات الفعاليات والبرامج القادمة. »
امنفذة،  » والبرامج  الفعاليات  من  صور  نشر 

وإدراج جمل تعريفية عن الصور امدرجة. 

: »Instagram« انستغرام
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مجموعات التواصل ااجتماعي:

ويتم تفعيلها من خال انشـــــاء مجموعة خاصة بامسار في برنامج ) واتس أب ( أو برنامــج 
) تيليجرام( ويتم من خالها إضافة كافة امشاركن في امسار، وتخصص اجموعة للرسائل 

وامشاركات واحوارات امتعلقة بامسار فقط.

وذلك من خال ااعتماد على عاقات الفريق اإشرافــي، واانطباعات اإيجابية للمشاركيــن 
في البرنامج.

التسويق الشخصي:

التقارير المرئية:

امسار،  ومرئية عن  تقارير مطبوعة  ونشر  والبرامج،  الفعاليات  كافة  توثيق  وذلك من خال 
ونشرها بن أوساط الشباب عبر الشبكات ااجتماعية امتاحة.
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يحتاج أي عمل للمتابعة والتقييم امستمر من أجل التأكد من أن العمل مضي نحو اأهداف 
اأدوات  من  مجموعة  ااستعانة  فسيتم  ولذلك  امسار،  وحسن  تطوير  أجل  من  امرسومة 

والوسائل على النحو التالي:

وهي مجموعة من ااستمارات امصممة خصيصاً للمسار، والتي يتم تعبئتها من قبل القائمن 
على امشروع والفئة امستهدفة منه أثناء تنفيذ امسار، ثم يتم حليلها من قبل إدارة امشروع، 

وااستفادة منها في تطوير وحسن امسار.
وتنقسم إلى:

استمارات المشرفين:

استمارات التقييم والتقويم:  اوًا

استمارة التقرير الشهري:
وتهدف هذه ااستمارة متابعة تنفيذ اخطة الزمنية للمسار، ومعرفة 
ما م إجازه من الفعاليات والبرامج، ويتم تعبئة ااستمارة الكترونياً 

نهاية كل شهر هجري.

استمارة تقييم الفعاليات:
وتهدف هذه ااستمارة لتقييم الفعاليات امقدمة داخل امسار، وقياس 
نهاية  الكترونياً  تعبئتها  ويتم  معها،  امستهدفة  الشريحة  تفاعل  مدى 

امسار.
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ورش العمل:  ثانيً

ورشة عمل لفريق العمل: 
تنفيذ امسار، والتعرف على  العمل في  الورشة لقياس مدى جاح فريق  وتهدف هذه 
امعوقات وامشاكل التي واجهها الفريق امنفذ، ووضع احلول والسبل الكفيلة بتحسن 
وتطوير امسار، ويتم تنفيذ الورشة عند نهاية امسار، ويشارك فيها كافة مشرفي امسار.

ورشة عمل للمشاركين
وتهدف هذه الورشة لقياس مدى رضا امشاركن عن امسار اخصص لهم، والتعرف 
امشاركن عن  وقياس مدى رضا  امسار،  وبرامج  فعاليات  اماحظات على  أبرز  على 
فريق العمل، ويتم تنفيذ الورشة أثناء تنفيذ امسار، ويشارك فيها نخبة من امشاركن 

في امسار.

استمــارات المشاركيــــن:

استمارة تقييم الفعاليات:
الفعاليات  عن  امشاركن  رضا  مدى  لقياس  ااستمارة  هذه  وتهدف 
ويتم  امسار،  أهداف  الفعاليات  حقيق  ومدى  امسار،  في  امقدمة 

تعبئتها ورقياً أو الكترونياً عند نهاية امسار.

وهي مجموعة من اللقاءات اخاصة مع امشرفن وامشاركن في امسار، والتي تهدف لقياس 
مدى جاح امسار في حقيق اأهداف امرادة منه، ومدى رضا اأطراف امشاركة عن محتويات 

امسار من فعاليات وبرامج.
وتنقسم إلى:
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استمارة تقييم فعالية

ااســـــــــــــــم

الدورات التدريبية

امهام اأدائية

األعــــــــــــــاب

امنافســــــــــــــات

الورش التدريبية

حلبات الرأي واحوار

ااستضافات والزيارات

امناشط الرياضية

عزيزي امشارك 
نأمل التأشير على امكان الذي يعبر عن رأيك، وإضافة مقترحاتك وماحظاتك على ااستمارة 

كما يلي:

 متاز     جيد جداً     جيد       مقبول       ضعيف 
٣              ٢             ١             4             5

الرحـــــــات
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البيــــــــان

التقييم العام للفعالية

إسهام الفعالية ي حقيق أهداف امسار

جاوب الزماء امشاركن ي الفعالية

ميز الرامج اخاصة بالفعالية 

حقق التنوع ي برامج الفعالية

سهولة استيعاب برامج الفعالية

تسويق برامج الفعالية

توفر اأدوات والتجهيزات

إمام امشرفن محتويات الفعالية

عدد اأيام امخصصة للفعالية

مدة برامج الفعالية

مكان تنفيذ الفعالية

الدافعية للمشاركة ي امستقبل

12345
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عدم قدرة المشرف 
على إدارة أحد 

البرامج المستهدفة

ااستعانة بأحد اأساتذة امتخصصن من خارج النادي  »
مثال

في حالة عدم قدرة امشرف على إلقاء دورة تدريبية فيتم دعوة أحد 
امدربن إلقاء الدورة 

هناك حديات يتوقع أن مر على إدارة البرنامج والفريق اإشرافي أثناء تنفيذ امسار.. وقد 
حاولنا رصد أهم هذه التحديات وتقدم بعض احلول التي نأمل أن تساعد إدارة البرنامج 

والفريق اإشرافي على جاوزها والتغلب عليها، وذلك على النحو التالي:

عدم تفاعل 
الطاب مع 

البرنامج المطروح

يتم اللجوء إلى أحد الوسائل التالية 
زيادة اأنشطة التفاعلية من قبل امشاركن »

مثال: اإكثار من اأنشطة احركية التي تطرد املل 
التنوع في أسلوب العرض »

مثال: عدم ااعتماد على اإلقاء امباشر للدورات، وااستعانة بعدد من  
العروض التفاعلية

تنوع أماكن تنفيذ البرامج »
مثال: تنفيذ فعالية امؤمرات واحوارات في أحد الفنادق أو امقاهي 

القريبة 
ااستعانة بأحد التمارين امنشطة »

مثال: إيقاف البرنامج امنفذ لفترة مؤقتة والقيام بتنفيذ أحد التمارين 
لتنشيط امشاركن، ثم العودة للبرنامج مرة أخرى

ااستراحة القصيرة »
والتزود  الشاي  لشرب  قصيرة  استراحة  فترة  امشاركن  منح  مثال: 

بالتموين امناسب 
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ضعف الحضور في 
بعض الفعاليات

ااستعانة بالوسائل التالية:
تنوع وسائل التسويق للفعاليات  »

مثال: ااستعانة بعدد من اأدوات التسويقية امذكورة في الدليل.
التواصل الشخصي مع امستهدفن  »

الفعاليات،  في  امشاركن  الطاب  عن  بيانات  قاعدة  تكوين  مثال: 
والتواصل الهاتفي معهم عند الغياب أو اانقطاع عن احضور، لتلمس 

مسببات ذلك ووضع احلول العاجلة.
توفير احفزات. »

مثال: القيام بإجراء سحب مفاجئ ضمن أحد الفعاليات 
زيادة عدد اأسهم اخصصة للحضور في البرامج التي يتوقع ضعف 

امشاركة فيها 

ااستعانة بأحد الوسائل التالية:
التنوع في طرق تعبئة ااستمارات  »

مثال: توفير نسخة ورقية والكترونية لاستمارات 
منح أسهم إضافية للمشاركن  »

مثال: منح امشاركون في تعبئة ااستمارات أسهم إضافية في برنامج 
سوق اأسهم

يتم تأجيل البرنامج لوقت آخر يتفق عليه مع امشاركن

عدم تفاعل الطاب 
مع استمارة التقييم

عدم حضور 
المشاركين في 
أوقات المباريات 

الحاسمة
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عدم توفر 
المصادر اإثرائية 

أحد البرامج
يتم البحث عن بدائل حقق هدف البرنامج

إذا كانت اموسيقى في بداية ونهاية الفيديو فيتم خفض الصوت في  »
البداية والنهاية.

إذا كانت اموسيقى مقطع مترجم فيكتفي بالترجمة بدون صوت. »
إذا كان مقطع الفيديو ا يوجد فيه كام فيتم إخفاض الصوت ماماً. »

وجود صوت 
موسيقى في 
بعض مقاطع 

الفيديو
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فن كتابة السيرة الذاتية

٣ ساعات ) ١8٠ دقيقة (

مقر النادي

مشرف البرنامج
• كمبيوتر 	
• بروجكتر	
• جهاز صوت 	
• مذكرات	
• أقام	

• بناء وكتابة السيرة الذاتية 	
- وزارة العمل

• مهارات كتابة السيرة 	
الذاتية - محمد عزب

• اكتب سيرتك الذاتية 	
باحتراف - أحمد سيد 

علي

احقيبة التدريبية 
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أن يكتسب امشاركون امعارف اأساسية لبناء السير الذاتية.

أن يتمكن امشارك من كتابة سيرته الذاتية بشكل احترافي . »
أن يعي امشارك وسائل جذب اآخرين من خال السيرة الذاتية . »
أن يتعرف امشارك على النماذج امائمة لكتابة السيرة الذاتية .  »
أن يعتني امشارك بتحديث سيرته الذاتية بشكل مستمر.  »

دورة تدريبية يتعلم فيها امشارك كيفية كتابة سيرته الذاتية بشكل متميز ليتمكن من 
جذب فرص العمل إليه .
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خال  » من  للدورة  بالتحضير  امشرف  يقوم 
احقيبة التدريبية امرفقة )مكن للمشرف 
على  للتدريب  خارجي  مدرب  ااستعانة 

احقيبة (.
اإثرائية  » للمصادر  بالرجوع  امشرف  يقوم 

للتزود معلومات أكثر عن الدورة.
ومتطلبات  » أدوات  بتجهيز  امشرف  يقوم 

الدورة.
ترتيب  » وفق  الدورة  بتقدم  امشرف  يبدأ 

اجلسات امضمن داخل احقيبة.
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

ذ
في

تن
 ال

ل
التحضير امسبق للدورةقب

الرجوع للمصادر اإثرائية

جهيز أدوات ومتطلبات الدورة

ذ
في

تن
 ال

اء
ثن

أ

٥ د التمهيد وااستهال
 نشاط )١/١( مفهوم وأهمية السيرة

2٠ دالذاتية  - عرض امادة العلمية

 التركيز على امدرب وتدوين
الفوائد والتفاعل مع التمارين

 نشاط )2/١( محتويات السيرة
2٠ دالذاتية  عرض امادة العلمية

 نشاط )٣/١( فنيات كتابة السيرة
٣٥ دالذاتية - عرض امادة العلمية

 2٠ داستراحة قصيرة
 نشاط )١/2( كتابة سيرة ذاتية 
 التركيز على امدرب وتدوين٧٠ د  مناقشة بعض ماذج امشاركن

الفوائد والتفاعل مع التمارين
ختام البرنامج وتقييمه

ذ
في

تن
 ال

د
ع

ب
 إحالة الطاب للمراجع امفيدة حول

الرجوع للمصادر اإثرائيةالدورة

 إرسال خاصة الدورة عبر برنامج
الواتس أب

 امشاركة ي امجموعة بالفوائد
امستخلصة من الدورة
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كيف تجعل من نفسك عامة تجارية

٣ ساعات ) ١8٠ دقيقة (

مقر النادي

مشرف البرنامج
• كمبيوتر 	
• بروجكتر	
• جهاز صوت 	
• مذكرات	
• أقام	

• ذاتك عامة جارية - فهد 	
الفهيد وسعد احمودي

• كيف تسوق ذاتك - محمد 	
شرف 

• أنت عامة جارية - مجلة 	
خاصات

احقيبة التدريبية 
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أن يتدرب امشاركون على تسويق أنفسهم ومهاراتهم وإمكانياتهم بشكل ميز  .

أن يكتسب امشارك امهارات العملية لتسويق الذات .  »
أن يكتشف امشارك اخطوات امعينة على تسويق الذات. »
أن يصبح امشارك قادراً على تسويق ذاته بكل ثقة . »
أن يسعى امشارك لزيادة فرص جاحه في احياة  .  »

دورة تدريبية يتعلم فيها امشارك الوسائل التي مكن من خالها تسويق مهاراته وقدراته 
ليجني من خالها دخًا جيداً يساعده في شؤون حياته .
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خال  » من  للدورة  بالتحضير  امشرف  يقوم 
احقيبة التدريبية امرفقة )مكن للمشرف 
على  للتدريب  خارجي  مدرب  ااستعانة 

احقيبة (.
اإثرائية  » للمصادر  بالرجوع  امشرف  يقوم 

للتزود معلومات أكثر عن الدورة.
ومتطلبات  » أدوات  بتجهيز  امشرف  يقوم 

الدورة.
ترتيب  » وفق  الدورة  بتقدم  امشرف  يبدأ 

اجلسات امضمن داخل احقيبة.
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

ذ
في

تن
 ال

ل
التحضير امسبق للدورةقب

الرجوع للمصادر اإثرائية

جهيز أدوات ومتطلبات الدورة

ذ
في

تن
 ال

اء
ثن

أ

٥ د التمهيد وااستهال
 نشاط )١/١( مفهوم تسويق الذات
 وبناء العامة التجارية  الشخصيته
وأهمية ذلك - عرض امادة العلمية

١٥ د
 التركيز على امدرب وتدوين

الفوائد والتفاعل مع التمارين  نشاط ) 2/١( خطوات بناء العامة
٥٠ دالتجارية الشخصية

 2٠ داستراحة قصيرة
 نشاط )١/2( مهارات وآليات 

 التركيز على امدرب وتدوين٥٥ د تسويق الذات
الفوائد والتفاعل مع التمارين

٣٠ د  نشاط )2/2( امقابلة الشخصية 
٥ دختام البرنامج وتقييمه

ذ
في

تن
 ال

د
ع

 إحالة الطاب للمراجع امفيدة حولب
الرجوع للمصادر اإثرائيةالدورة

 إرسال خاصة الدورة عبر برنامج
الواتس أب

 امشاركة ي امجموعة بالفوائد
امستخلصة من الدورة
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كيف تصبح رائد أعمال ؟ 

٣ ساعات ) ١8٠ دقيقة (

مقر النادي

مشرف البرنامج
• كمبيوتر 	
• بروجكتر	
• جهاز صوت 	
• مذكرات	
• أقام	

• ثقافة العمل احر - 	
صندوق امئوية

• اجميع قادرون - سحر 	
وبوبي هاشمي

• ابتكار موذج العمل 	
التجاري - ألكسندر 

أوسترفالدر وإيف بينور 

• احقيبة التدريبية 	
• فيديو ) رائد أعمال (	
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تنوير امشاركن باخطوات العملية للدخول لعالم ريادة اأعمال .

أن يكتشف امشارك خطوات بناء امشاريع ااحترافية . »
أن يعمل امشارك على حويل أفكاره إلى مشاريع واقعية. »
أن يتمكن امشارك من بناء مشروعه بشكل احترافي . »
أن يستنتج امشارك سمات رواد اأعمال .  »

دورة تدريبية يتعلم فيها امشارك اخطوات العملية لتأسيس امشاريع التجارية والدخول 
لعالم ريادة اأعمال بكل ثقة وطموح .
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خال  » من  للدورة  بالتحضير  امشرف  يقوم 
احقيبة التدريبية امرفقة )مكن للمشرف 
على  للتدريب  خارجي  مدرب  ااستعانة 

احقيبة (.
اإثرائية  » للمصادر  بالرجوع  امشرف  يقوم 

للتزود معلومات أكثر عن الدورة.
ومتطلبات  » أدوات  بتجهيز  امشرف  يقوم 

الدورة.
ترتيب  » وفق  الدورة  بتقدم  امشرف  يبدأ 

اجلسات امضمن داخل احقيبة.
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

ذ
في

تن
 ال

ل
التحضير امسبق للدورةقب

الرجوع للمصادر اإثرائية

جهيز أدوات ومتطلبات الدورة

ذ
في

تن
 ال

اء
ثن

أ

١٠ د التمهيد وااستهال
 نشاط )١/١( مفهوم ريادة اأعمال
 - سمات رائد اآعمال - عرض

امادة العلمية
٣٠ د

 التركيز على امدرب وتدوين
الفوائد والتفاعل مع التمارين  نشاط ) 2/١( أهمية ريادة اأعمال

 - دوافع رائد اأعمال - عرض
امادة العلمية

٣٠ د

 2٠ داستراحة قصيرة

 التركيز على امدرب وتدوين٨٥ د نشاط )١/2( كيف تبدأ مشروعك؟ 
الفوائد والتفاعل مع التمارين

٥ دختام البرنامج وتقييمه
ذ

في
تن

 ال
د

ع
 إحالة الطاب للمراجع امفيدة حولب

الرجوع للمصادر اإثرائيةالدورة

 إرسال خاصة الدورة عبر برنامج
الواتس أب

 امشاركة ي امجموعة بالفوائد
امستخلصة من الدورة
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التجارة االكترونية 

٣ ساعات ) ١8٠ دقيقة (

مقر النادي

مشرف البرنامج
• كمبيوتر 	
• بروجكتر	
• جهاز صوت 	
• مذكرات	
• أقام	

_             

• احقيبة التدريبية	
• مقطع فيديو ) التجارة 	

االكترونية (
• مقطع فيديو ) خطوات ونصائح 	

التسوق من اانترنت (
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أن يتقن امشاركون عمليات الشراء من امتاجر االكترونية بطرق آمنة .

أن يتمكن امشارك من التسوق عبر اانترنت بشكل آمن. »
أن يتعرف امشارك على طرق الشراء والشحن بشكل الكتروني . »
أن يعي امشارك مخاطر ااحتيال االكتروني .   »
أن يفاضل امشارك بن امنتجات بأيسر الطرق . »
أن يجرب امشارك عملية الشراء عبر اانترنت . »

دورة تدريبية يتعلم فيها امشاركون طرق الشراء والتسوق من اانترنت بشكل آمن بعيداً 
عن مخاطر ااحتيال .
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خال  » من  للدورة  بالتحضير  امشرف  يقوم 
احقيبة التدريبية امرفقة )مكن للمشرف 
على  للتدريب  خارجي  مدرب  ااستعانة 

احقيبة (.
اإثرائية  » للمصادر  بالرجوع  امشرف  يقوم 

للتزود معلومات أكثر عن الدورة.
ومتطلبات  » أدوات  بتجهيز  امشرف  يقوم 

الدورة.
ترتيب  » وفق  الدورة  بتقدم  امشرف  يبدأ 

اجلسات امضمن داخل احقيبة.
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

التحضر امسبق للدورةقب
الرجوع للمصادر اإثرائية

جهيز أدوات ومتطلبات الدورة

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

عرض الشرائح )  ( حى )  (

 مشاهدة العرض وتسجيل الفوائدعرض فيديو ) التجارة االكرونية (
منه

التحاور حول حتوى الفيديومناقشة امشاركن حول حتوى الفيديو
اسراحة قصرة

عرض الشرائح )  ( حى )  (

 مشاهدة العرض وتسجيل الفوائدعرض فيديو ) خطوات ونصائح (
منه

مرين عملي
تقدم اخاصة النهائية للدورة
طرح التساؤات على امشرففتح اجال لأسئلة واحوارات

يذ
نف

لت
د ا

الرجوع للمصادر اإثرائيةإحالة الطاب للمراجع امفيدة حول الدورةبع

 إرسال عدد من مقاطع الفيديو امفيدة عر
برنامج الواتس أب

 احوار ي اجموعة حول امقاطع
امرسلة من قبل امشرف
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المقابات الشخصية

٣ ساعات ) ١8٠ دقيقة (

مقر النادي

مشرف البرنامج + امشاركون
• كمبيوتر 	
• بروجكتر	
• جهاز صوت 	
• مذكرات	
• أقام	

• امقابلة الشخصية - وزارة 	
العمل 

• امقابلة الشخصية - 	
مصطفى اليوسف

• فن امقابات الناجحة - 	
بيتر كانفيلد

• كيف جتاز مقابلة العمل 	
بنجاح - ترجمة نعيم 

كيشي

_
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أن يدرك امشاركون اأساليب امتبعة في امقابات الشخصية وكيفية جاوزها بنجاح  .

أن يدرك امشارك أهمية امقابات الشخصية للحصول على عمل . »
أن يتمكن امشارك من اإجابة على أسئلة امقابات الشخصية بنجاح . »
أن ياحظ امشارك أهم العناصر الرئيسية في امقابات الشخصية . »
أن ينتبه امشارك للصفات التي يجب أن يتحلى بها امتقدم للوظيفة . »
أن يتصرف امشارك بشكل صحيح أثناء امقابات الشخصية .  »

بنجاح  الشخصية  امقابات  اجتياز  ووسائل  امشارك طرق  فيها  يتعلم  تدريبية  ورشة 
واقتدار للتمكن من احصول على فرص العمل ، من خال عرض مجموعة من مقاطع 
الفيديو التعليمية ، وإتاحة اجال للمشرف وامشاركن للتحاور والنقاش حول احتوى 

امعروض .
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خال  » من  للورشة  بالتحضير  امشرف  يقوم 
الرجوع للمصادر ااثرائية .

أسوأ  »  ( الفيديو  مقطع  بإرسال  امشرف  يقوم 
على  اموعد  من  يومن  قبل   ) عمل  مقابلة 
أب  الواتس  برنامج  في  امسار  مجموعة 
مع  احضور  على  امشاركن  وحفيز  لتشويق 
فيه  يوضح  امقطع  على  بسيط  تعليق  إرفاق 

عنوان الورشة وموعدها .
يقوم امشرف بشرح فكرة الورشة للمشاركن . »
في  » التجمع  اجموعات  من  امشرف  يطلب 

مكان واحد .
يتم عرض الفيديو اأول  ) كيف حضر نفسك  »

للمقابلة الشخصية ( .
كيف جيب على  »  ( الثاني  الفيديو  يتم عرض 

سؤال : حدثني عن نفسك ( .
) كيف جيب على  » الثالث  الفيديو  يتم عرض 

سؤال : ماذا علينا توظيفك ( .
على  » كيف جيب   ( الرابع  الفيديو  يتم عرض 
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سؤال : ما هي ميزاتك ونقاط القوة لديك (.
يطلب امشرف من كل مجموعة أن تختار أحد امقاطع السابقة  »

، ثم يكون هناك حوار مغلق بن أفراد اجموعة حول امقطع ، 
بقية  على  بعرض مخرجاتهم  كل مجموعة  من  مندوب  يقوم  ثم 

امشاركن خال ٣ دقائق .
يتم عرض الفيديو اخامس ) كيف تتغلب على القلق والتوتر أثناء  »

امقابلة الشخصية (.
ثاثة  » أصعب  على  جيب  كيف   ( السادس  الفيديو  عرض  يتم 

أسئلة في امقابلة الشخصية(.
يتم عرض الفيديو السابع ) أهم خمس أسئلة تطرحها على من  »

يجري معك امقابلة الشخصية ( .
امقابات  » في  حتاجها  نصائح   ( الثامن  الفيديو  عرض  يتم 

الشخصية ( .
يطلب امشرف من كل مجموعة أن تختار أحد امقاطع السابقة  »

، ثم يكون هناك حوار مغلق بن أفراد اجموعة حول امقطع ، 
بقية  على  بعرض مخرجاتهم  كل مجموعة  من  مندوب  يقوم  ثم 

امشاركن خال ٣ دقائق .
يتم عرض الفيديو التاسع ) ١٦ نصيحة للمقابلة الشخصية ( . »
يقوم امشرف بطرح خاصة الورشة على شكل نقاط سريعة . »
يتحاور امشرف مع امشاركن حول الفوائد امستفادة من الورشة  »
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

قب

 التحضر للورشة من خال الرجوع للمصادر
اإثرائية

 إرسال مقطع الفيديو ) أسوأ مقابلة عمل (
مع تعليق بسيط

 مشاهدة مقطع الفيديو والتحضر
للورشة

جهيز متطلبات الرنامج

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

١٠ دشرح فكرة الورشة
 الطلب من اجموعات التجمع ي مكان

١٠ دواحد

عرض الفيديو اأول

مشاهدة مقطع الفيديو١5 د
عرض الفيديو الثاي
عرض الفيديو الثالث
عرض الفيديو الرابع

اختيار أحد امقاطع امشاهدة5 دتوزيع امقاطع على اجموعات
 توجيه اجموعات للتحاور حول امقطع

النقاش حول الفيديو امختار 2٠ دامخصص هم

 خصيص ٣ دقائق لكل جموعة لعرض

عرض خرجات اجموعة ١5 دخرجاها
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

عرض الفيديو اخامس

مشاهدة مقطع الفيديو١5 د
عرض الفيديو السادس
عرض الفيديو السابع
عرض الفيديو الثامن

 5 دتوزيع امقاطع على اجموعات

 توجيه اجموعات للتحاور حول امقطع
 2٠ د امخصص هم

 خصيص ٣ دقائق لكل جموعة لعرض

 ١5 دخرجاها

مشاهدة مقطع الفيديو5 دعرض الفيديو التاسع
 2٠ دطرح خاصة الورشة

 25 دالتحاور حول الفوائد من الورشة
 احوار مع امشرف حول فوائد

الورشة

يذ
نف

لت
د ا

بع
 عرض خاصة الورشة ي جموعة الواتس

أب
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مفاهيم

ساعتان ) ١٢٠ دقيقة (

مقر النادي

مشرف البرنامج
• كمبيوتر 	
• بروجكتر	
• جهاز صوت 	
• مذكرات	
• أقام	

_           

• مقطع فيديو ) مصفوفة 	
اأولويات (

• مقطع فيديو ) حليل سوات (	
• مرين ) مصفوفة اأولويات (	
• مرين ) التحليل الرباعي (	
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أن يستوعب امشاركون عدداً من امفاهيم العلمية امرتبطة مجال اأعمال.

أن يكتسب امشارك مجموعة من اأدوات امفيدة في عالم اأعمال . »
أن يتمكن امشارك من حديد اأولويات في حياته .  »
أن متلك امشارك القدرة على حليل الوضع الراهن للمشاريع . »
أن يطبق امشارك اأدوات امعروضة في حياته العملية . »

ورشة تدريبية يتعلم فيها امشارك أداتان مهتمان في مجال اأعمال ، ويسعى لتطبيقهما 
في واقع حياته ، وهما:

واأعمال  » امهام  تقسيم  و  ترتيب  و  لتنظيم  تستخدم  والتي  اأولويات:  مصفوفة 
بهدف ااستفادة امثلى من الوقت .

عدة  » في  استراتيجي  كأداة حليل  يستخدم  والذي    :« »سوات  الرباعي  التحليل 
مجاات كإدارة اأعمال والتسويق والتنمية البشرية وغيرها ، ومن خالها مكن 
امشاريع  تواجهه  التي  واخاطر  والفرص  والضعف  القوة  مناطق  على  التعرف 

واأعمال .
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يقوم امشرف بالتحضير للورشة من خال  »
الرجوع للمصادر ااثرائية .

الورشة  » فكرة  بشرح  امشرف  يقوم 
للمشاركن.

مصفوفة  »  ( اأول  الفيديو  امشرف  يعرض 
اأولويات - د. طارق السويدان ( .

مرين  » امشاركن  على  امشرف  يوزع 
مصفوفة اأولويات . ) مرفق (

يطلب امشرف من امشاركن توزيع مهامهم  »
 . امصفوفة  على  شهر  مدة  الشخصية 

)نشاط فردي(
لعرض  » متطوعن  أربعة  امشرف  يطلب 

بقية  أمام  علنياً  مصفوفاتهم  محتويات 
امشاركن.

يتناقش امشرف مع امتطوعن حول منطقية  »
توزيع مهامهم في امصفوفة .

على  » التساؤات  من  عدداً  امشرف  يطرح 
امشاركن ، ومنها :

• هل يرى امشاركون أن هذه اأداة مفيدة 	
لهم في ترتيب أوقاتهم ؟
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• ؟ 	 امصفوفة  تعبئة  في  صعوبات  امشاركون  واجه  هل 
وماذا؟

• هل مكن تطبيق هذه اأداة فعلياً على أرض الواقع ؟	
• يعرض امشرف الفيديو الثاني ) حليل سوات ( .	
• يطلب امشرف من اجموعات التجمع في مكان واحد .	
• يوزع امشـــرف على اجموعات مرين التحليل الرباعـــــي 	

) مرفق (
• تقوم اجموعات بتحليل امشروع اموكل إليهم .	
• التحليل 	 نتائج  تعرض كل مجموعة على بقية امشاركن 

الرباعي .
• 	 ، امشاركن  على  التساؤات  من  عدداً  امشرف  يطرح 

ومنها :
• هل يرى امشاركون أن هذه اأداة مفيدة لهم في حليل 	

امشاريع ؟
• هل واجه امشاركون أي مشكات أثناء حليل امشروع ؟ 	

وكيف م التعامل معها ؟
• أو حدث 	 ؟  والتوافق  باإجماع  التحليل  عملية  هل مت 

اختاف في الرأي ؟
• هل مكن تطبيق هذه اأداة فعلياً على أرض الواقع ؟	

يقوم امشرف بطرح خاصة الورشة على شكل نقاط سريعة. »
من  » امستفادة  الفوائد  حول  امشاركن  مع  امشرف  يتحاور 

الورشة .
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

التحضر للورشة من خال البحث واإطاعقب

جهيز متطلبات الرنامج

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

شرح فكرة الورشة
مشاهدة مقطع الفيديوعرض الفيديو اأول

توزيع مرين مصفوفة اأولويات
تنفيذ التمرين بشكل فرديتوجيه امشاركن لتعبئة امصفوفة
 ترشيح عدد من امتطوعن لعرض

التطوع لعرض امصفوفةمصفوفاهم

التحاور مع امتطوعنحاور امتطوعن حول أدائهم ي التمرين
اإجابة على تساؤات امشرفطرح عدد من التساؤات على امشاركن

مشاهدة مقطع الفيديوعرض الفيديو الثاي
 الطلب من اجموعات التجمع ي مكان

جمع اجموعاتواحد

توزيع مرين التحليل الرباعي
 توجيه اجموعات لتحليل امشروع اموكل

تنفيذ التمرين بشكل ماعيهم

 عرض نتائج التحليل على بقيةتوجيه اجموعات لعرض نتائج التحليل

اجموعات
اإجابة على تساؤات امشرفطرح عدد من التساؤات على امشاركن
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

مشاهدة مقطع الفيديوعرض الفيديو الثاي
 الطلب من اجموعات التجمع ي مكان

مشاهدة مقطع الفيديوواحد

اختيار أحد امقاطع امشاهدةتوزيع مرين التحليل الرباعي
 توجيه اجموعات لتحليل امشروع اموكل

النقاش حول الفيديو امختارهم

عرض خرجات اجموعةتوجيه اجموعات لعرض نتائج التحليل

مشاهدة مقطع الفيديوطرح عدد من التساؤات على امشاركن

طرح خاصة الورشة

 احوار مع امشرف حول فوائدالتحاور حول الفوائد من الورشة
الورشة

يذ
نف

لت
د ا

بع

 عرض خاصة الورشة ي جموعة الواتس

أب
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غير عاجــــلعاجــــــل

مهم 

غير مهم 

تمرين مصفوفة اأولويات 
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المشروع اأول: مطعم البيك

نقـــــصقـــــوة

تحدياتفرص

تمرين التحليل الرباعي
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المشروع الثاني: ألبان المراعي

نقـــــصقـــــوة

تحدياتفرص
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المشروع الثالث: مشروع جمع فائض اأطعمة

نقـــــصقـــــوة

تحدياتفرص
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المشروع الرابع: مشروع ترميم منازل اأسر الفقيرة

نقـــــصقـــــوة

تحدياتفرص
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التدفقات النقدية

ساعتان ) ١٢٠ دقيقة (

مقر النادي

مشرف البرنامج
• كمبيوتر 	
• بروجكتر	
• جهاز صوت 	
• مذكرات	
• أقام	

• كتاب النموذج الرباعي 	
للتدفقات النقدية - روبرت 

كيوساكي 
• رباعية التدفقات النقدية 	

- مجلة خاصات

• النموذج الرباعي للتدفقات 	
النقدية
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أن يكتشف امشاركون الطرق اختلفة للحصول على الدخل امالي .

أن يتعرف امشارك على الطرق اختلفة لكسب امال. »
أن يستوعب امشارك أن هناك خيارات عديدة للدخل امالي. »
أن ياحظ امشارك الفرق بن اأمان الوظيفي واحرية امالية. »
أن يكتشف امشارك الطريق نحو احرية امالية. »

ورشة تدريبية يتعلم فيها امشارك الطرق اختلفة للحصول على امال من خال النموذج 
الرباعي للتدفقات النقدية .
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يقوم امشرف بالتحضير للورشة من خال  »
الرجوع للمرفقات وامصادر ااثرائية .

الورشة  » فكرة  بشرح  امشرف  يقوم 
للمشاركن.

الرباعي  » النموذج  برسم  امشرف  يقوم 
للتدفقات النقدية

الرباعي  » النموذج  فكرة  امشرف  يشرح 
للتدفقات النقدية .

على  » التساؤات  من  عدداً  امشرف  يطرح 
امشاركن ، ومنها :

• ما رأي امشاركن في النموذج الرباعي؟	
• كافة 	 الرباعي  النموذج  يغطي  هل 

اخيارات امتاحة للدخل امالي ؟
• أي امربعات مثل اأمان الوظيفي ؟	
• أي امربعات مثل العمل احر ؟	
• ما امربع اأنسب لتحقيق الثروة امالية؟	
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• هل مكن اجمع بن أكثر من مربع من قبل شخص 	
واحد ؟

• هل تناسب امربعات كافة الناس ؟	
• من 	 محدد  خيار  نحو  توجه  امشاركن  لدى  هل 

النموذج الرباعي ؟ وماذا ؟
يقوم امشرف بتوزيع امربعات بن اجموعات ، ويطلب  »

وشخصيات  لوظائف  أمثلة  حديد  مجموعة  كل  من 
مشهورة تعمل في امربع احدد لها ، وكتابتها في اأوراق 

املونة ، ولصقها في احائط احدد للمجموعة .
يتحاور امشرف مع امشاركن حول الفوائد امستفادة من  »

الورشة. 
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

 التحضر للورشةقب

جهيز متطلبات الرنامج

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

١٠ دشرح فكرة الورشة
١٠ درسم النموذج الرباعي للتدفقات النقدية
 شرح فكرة النموذج الرباعي للتدفقات

25 دالنقدية

اإجابة على تساؤات امشرف25 دطرح عدد من التساؤات على امشاركن

التفاعل مع النشاط امطروح٣٠ دطرح نشاط أمثلة على النموذج الرباعي

 احوار مع امشرف حول فوائد2٠ دالتحاور حول الفوائد من الورشة
الورشة

يذ
نف

لت
د ا

بع
اإطاع على امصادر اإثرائيةإرسال امصادر اإثرائية للمشاركن
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النموذج الرباعي للتدفقات النقدية

القسم اأيسر مثل اأمان الوظيفي عند الناس ، بينما هو في اأصل مخاطرة ، فلو  »
توقف صاحبه عن العمل فإن دخله ينقطع .

دخًا  » يدر  حتى  العمل  لصاحبه  يشترط  فا   ، امالية  احرية  مثل  اأمن  القسم 
مالياً.

مالك
 المشروع

 ملك مشروعاً ما

 لديه نظام عمل
 لديه موظفون يعملون أجله
تدخله غالباً يكون محدوداً
ا يتوقف العمل عند غيابه

: مثال
مالك د. كيف - مالك مطاعم البيك

الموظف

يعمل في القطاع احكومي أو اخاص
 يبذل اجهد والوقت مقابل امال

 ا يتوقف عن العمل
ينقطع دخله حال توقفه عن العمل

: مثال
 مدرس ، عسكري ، محاسب ، سكرتير ،

مرض ، وزير

العامل الحرالمستثمر

 لديه مال
 ا يعمل

يستثمر مع اآخرين
يجعل امال يعمل من أجله

 يعمل حسابه
 لديه الشجاعة واجرأة

 ليس له دخل ثابت
ينقطع دخله حال توقفه عن العمل

: مثال
 سباك ، كهربائي ، محامي ، مصمم ،

 مبرمج مواقع ، عقاري ، مقاول



102



103



104

صمم سيرتك 

٣ ساعات ) ١8٠ دقيقة (

مقر النادي

امشاركون
• ابتوب شخصي لكل طالب 	
• بروجكتر 	
• جهاز صوت 	
• ماذج السير الذاتية ) الكترونياً + ورقياً (	
• أقام	

_          

• 5 ماذج من السير الذاتية.	
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أن يتمكن امشاركون من تصميم سيرهم الذاتية بأنفسهم ، وعرضها للتقوم والتطوير .

أن يصمم امشارك سيرته الذاتية بشكل احترافي . »
أن يطلع امشارك على ماذج مختلفة من السير الذاتية. »
أن يساهم امشارك في تقوم السير الذاتية لزمائه .  »
أن ينتبه امشارك إلى جوانب الضعف في سيرته الذاتية ويسعى لتطويرها. »

مهمة أدائية يقوم فيها امشاركون بتصميم سيرهم الذاتية ، ويسعون لتقييمها وتقومها 
بن بعضهم البعض ، وحديثها بشكل دوري متى ما دعت احاجة .



106

ومتطلبات  » أدوات  بتجهيز  امشرف  يقوم 
امهمة .

إحضار  » امشاركن  بتوجيه  امشرف  يقوم 
جهاز حاسب شخصي للبرنامج .

يقوم امشرف بشرح فكرة امهمة للمشاركن. »
الذاتية  » السيـــــــر  ماذج  امشرف  يوزع 

)الكترونياً أو ورقياً ( .
لتنفيذ  » معينة  زمنية  فترة  امشرف  يحدد 

امهمة .
يختار امشاركون أحد النماذج امرفقة لتعبئة  »

السيرة الذاتية .
اختار  » النموذج  بتعبئة  امشاركون  يقوم 

حاسب  جهاز  توفر  حال  في  الكترونياً 
شخصي ، أو ورقياً في حال عدم توفره .
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«  ، فرداً  فرداً  امشاركن  أداء  امشرف  يتابع 
لهم  ويقدم   ، وحفيزهم  لتشجيعهم  ويسعى 

التوجيهات والنصائح .
بعد انتهاء الفترة احددة يطلب امشرف من  »

زميله  مع  الذاتية  سيرته  تبادل  مشارك  كل 
بتقييم  مشارك  كل  ويقوم   ، بجانبه  الذي 

السيرة الذاتية لزميله .
يطلب امشرف ثاث متطوعن لعرض سيرهم  »

الذاتية على بقية زمائهم .
لتقييم  » دقائق   ١٠ امشاركن  امشرف  منح 

السيرة الذاتية لزمائهم .
يتحاور امشرف مع امشاركن حول اأثر الذي  »

أحدثته هذه امهمة. 
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

جهيز أدوات ومتطلبات امهمةقب

 توجيه امشاركن إحضار جهاز حاسب
إحضار ابتوب شخصيشخصي

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

١٠ دشرح فكرة امهمة للمشاركن
اختيار أحد النماذج2٠ دتوزيع ماذج السر الذاتية

حديد فرة زمنية معينة لتنفيذ امهمة

6٠ د

تعبئة النموذج امختار

حفيز وتشجيع امشاركن على أداء امهمة
 الرجوع للمشرف حال مواجة

العقبات تقدم التوجيهات والنصائح للمشاركن
تذليل الصعاب الي تواجه امشاركن

 ٣٠ دتوجيه امشاركن لتبادل السر الذاتية
 تبادل السرة الذاتية مع الزميل اجاور

وتقييمها
تقييم السر الذاتية امعروضة٣٠ دطلب ٣ متطوعون لعرض سرهم الذاتية
 التحاور مع امشاركن حول اأثر الذي

 حديد مدى اأثر الذي أحدثته٣٠ دأحدثته هذه امهمة

امهمة
يذ

نف
لت

د ا
بع

إرسال امصادر اإثرائية للمشاركن
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اصنع مشروعك

٣ ساعات ) ١8٠ دقيقة (

مقر النادي

امشاركون
• ابتوب لكل مجموعة 	
• بروجكتر 	
• جهاز صوت 	

• إعداد دراسة اجدوى 	
للمشاريع الصغيرة - موزة 

احرمي

• ماذج مختلفة من دراسات 	
اجدوى

• ماذج فارغة لدراسة مشروع 	
صغير
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باأساليب  الصغيرة  للمشاريع  التخطيط  عملية  على  عملياً  امشاركون  يتدرب  أن 
الصحيحة .

أن يتعرف امشاركون على كيفية دراسة امشاريع التجارية. »
أن يشاهد امشاركون ماذج مختلفة من دراسات امشاريع. »
أن يتعاون امشاكون في دراسة مشروع جاري صغير .  »
أن يحلل امشاركون امشاريع التي أعدها بقية زمائهم . »

مهمة أدائية يقوم فيها امشاركون بدراسة مشروع جاري صغير يتم اإتفاق عليه بن 
أفراد اجموعة ، ثم يقومون بتحليل وتقييم مشاريع زمائهم في اجموعات اأخرى .
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ومتطلبات  » أدوات  بتجهيز  امشرف  يقوم 
امهمة .

يرسل امشرف امصادر اإثرائية للمشاركن  »
قبل أسبوع من البرنامج .

يقوم امشرف بشرح فكرة امهمة للمشاركن. »
يطلب امشرف من اجموعات التجمع على  »

طاولة واحد .
من  » لعدد  مطبوعة  ماذج  امشرف  يوزع 

 . علـــــــى اجموعــــــــات  امشاريع  دراسات 
) مرفقة ( 

دقيقة  »  ٢٠ اجموعات  امشرف  منح 
لإطاع على النماذج امرفقة .

فارغة  » الكترونية  ماذج  امشرف  يوزع 
لدراسة امشاريع . ) مرفقة (

امرفقة  » النماذج  أحد  مجموعة  كل  تختار 
لتعبئة بيانات امشروع .
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مشروع  » حديد  اجموعات  من  امشرف  يطلب 
جديد لدراسته بشكل جماعي .

صغير  » مشروع  على  باإتفاق  مجموعة  كل  تقوم 
احجم لدراسته بشكل أولي .

يحدد امشرف فترة زمنية معينة لتنفيذ امهمة . »
يتابع امشرف أداء اجموعات ، ويسعى لتشجيعهم  »

وحفيزهم ، ويقدم لهم التوجيهات والنصائح .
كل  » من  امشرف  يطلب  احددة  الفترة  انتهاء  بعد 

مجموعة عرض مشروعهم بشكل علني.
خاصة  » بتقدم  مجموعة  كل  من  مندوب  يقوم 

وبقية  امشرف  ويقوم   ، علني  بشكل  مشروعهم 
امشاركن بالتحاور مع مقدم امشروع .

الذي  » اأثر  حول  امشاركن  مع  امشرف  يتحاور 
أحدثته هذه امهمة 
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

جهيز أدوات ومتطلبات امهمةقب

اإطاع على امصادر اإثرائيةإرسال امصادر اإثرائية للمشاركن
 توجيه اجموعات إحضار جهاز حاسب

إحضار ابتوب لكل جموعةشخصي

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

5 دشرح فكرة امهمة للمشاركن
 توجيه اجموعات للتجمع حول طاولة

التجمع حول طوالة واحدة5 دواحدة

5 دتوزيع ماذج من دراسات عدد من امشاريع
اإطاع على الدراسات امرفقة ١٠ دمنح وقت كاي لإطاع على الدراسات

اختيار أحد النماذج5 دتوزيع ماذج الكرونية فارغة لدراسة امشاريع
 توجيه اجموعات اختيار مشروع جاري

جديد

 6٠ د

 ااتفاق على مشروع جاري صغر
لدراسته

إعداد دراسة امشروع امختارحديد فرة زمنية معينة لتنفيذ امهمة

 الرجوع للمشرف حال مواجةحفيز وتشجيع اجموعات على أداء امهمة
العقبات

تقدم التوجيهات والنصائح للمجموعات
تذليل الصعاب الي تواجه اجموعات
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

 توجيه اجموعات لعرض مشروعهم بشكل
علي

6٠ د

 ترشيح مندوب من كل جموعة
لتقدم امشروع

 التحاور مع مقدم امشروع حول نتائج
الدراسة

 التحاور مع مقدم امشروع حول
نتائج الدراسة

 التحاور مع امشاركن حول اأثر الذي
 حديد مدى اأثر الذي أحدثته2٠ دأحدثته هذه امهمة

امهمة

يذ
نف

لت
د ا

بع

إرسال امصادر اإثرائية للمشاركن
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الريادة الوطنية

٣ ساعات ) ١8٠ دقيقة (

خارج النادي

امشاركون
• توفير النماذج امعروضة في 	

امسار
• تغطية إعامية 	

_         

_                
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التخطيط  بآلية  الوطن  توعية شباب  التطوعي من خال  العمل  امشاركون  أن مارس 
للمشاريع .

أن يقدر امشاركون قيمة خدمة الوطن واجتمع . »
أن يسعى امشاركون لتوعية نظرائهم ما تعلموه في امسار . »
أن يساهم البرنامج في تنمية روح امسؤولية لدى امشاركن . »
أن يشعر امشاركون بأثر العمل التطوعي لدى اآخرين . »

مهمة أدائية يقوم فيها امشاركون بالتطوع لساعات محددة بهدف توعية شباب الوطن 
ما تعلموه في برامج امسار من طرق وآليات دراسة وتخطيط امشاريع.
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يقوم امشرف بشرح فكرة امهمة للمشاركن  »
قبل شهر من موعد البرنامج .

كافة  » توفير  في  امشاركن  امشرف  يساعد 
عرضه  سبق  ما  يحتاجونها  التي  النماذج 

في برامج امسار .
من  » فئة  لتحديد  امشاركن  امشرف  يوجه 

زمائهم لتطبيق امهمة عليهم .
بتنفيذ  » البرنامج  امشاركون في موعد  يقوم 

امهمة مع الفئة اختارة .
امهمة  » لتوثيق  امشاركن  امشرف  يدعو 

بالصوت والصورة .
يقوم كل مشارك بنشر جربته على مجموعة  »

امسار في الواتس أب موثقة بالصور .
اأثر  » حول  امشاركن  مع  امشرف  يتحاور 

الذي أحدثته هذه امهمة. 
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

شرح فكرة امهمة قبل شهر من التنفيذقب

 احصول على النماذج امرغوبة منتوفر كافة النماذج الي حتاجها امشاركون
امشرف

 توجيه امشاركن لتحديد زمائهم الي ستطبق
معهم امهمة

 حديد الزماء الذين ستطبق عليهم

امهمة

يذ
نف

لت
ء ا

نا
توجيه امشاركن لتنفيذ امهمةأث

تنفيذ امهمة١8٠ د
حفيز وتشجيع امشاركن ي الرنامج
 دعوة امشاركن لتوثيق الرنامج على

جموعة الواتس أب
 نشر التجربة على جوعة الواتس أب

مدعمة بالصور

يذ
نف

لت
د ا

بع

 إثارة حوار ي جموعة الواتس أب حول
انطباعات امشاركن ي امهمة

 امشاركة ي جموعة الواتس أب
حول اانطباعات من امهمة

 تقييم إجازات امشاركن ومنحهم عدد من
اأسهم

 إبراز الرنامج إعاميًا من خال الصحف
والشبكات ااجتماعية
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تيدكس الريادة 

٣ ساعات ) ١8٠ دقيقة (

مقر النادي

امشاركون
• كمبيوتر .	
• بروجكتر .	
• جهاز صوت .	
• جهاز نقل الشرائح .	
• منصة لإلقاء .	
• كاميرا ) فيديو + فوتوغرافي( .	
• تغطية إعامية 	

  مؤمرات تيدكس

• منوعة 	 فيديو  مقاطع 
من مؤمرات تيدكس
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 ، التجارب اإبداعية في مجال تطوير ريادة اأعمال  أن يتشجع امشاركون على طرح 
وتنمية مهاراتهم في العرض واإلقاء..

أن يتدرب امشارك عملياً على مهارات العرض واإلقاء . »
أن يبادر امشارك بعرض التجارب اإبداعية له.   »
أن يستهلم امشارك جارب وإجازات اآخرين . »
أن يستحدث امشارك وسائل إبداعية في العرض واإلقاء. »

أو جارب  الشخصية  إبداعية جاربهم  بأساليب  امشاركون  فيه  يعرض  مؤمر شبابي 
اآخرين في مجال ريادة اأعمال.
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يقوم امشرف بشرح فكرة امؤمر للمشاركن  »
قبل شهر من اموعد .

جنة  » انتخاب  امشاركن  امشرف  يدعو 
لتنظيم امؤمر .

يجتمع امشرف مع اللجنة امنظمة ، ويشرح  »
لهم سيناريو التنفيذ .

ترسل اللجنة امنظمــــة عبــــر مجموعـــــــــــة  »
) الواتس أب ( عدداً من جارب امشاركن 
 ( والعامية  احلية  تيدكس  مؤمرات  في 
أن  بهدف   ) التجارب  من  مجموعة  مرفق 
بشكل  امؤمر  فكرة  امشاركون  يستوعب 

أفضل .
بامشاركة  » الراغبن  امنظمة  اللجنة  تدعو 

بالتسجيل لديها خال مدة معينة .
يقوم الراغبون بامشاركة بتسجيل أسماءهم  »

عنوان  حديد  مع  امنظمة  اللجنة  لدى 
امشاركة ، والزمن اخصص لها .



125

«  ، امؤمر  في  امشاركن  أسماء  امنظمة  اللجنة  تعلن 
والوقت اخصص لكل جربة .

في  » باإبداع  امؤمر  في  امشاركن  امشرف  يحث 
العرض واإلقاء ، وباستخدام كافة اأدوات والوسائل 

اإبداعية .
تقوم اللجنة امنظمة بتجهيز اأدوات اخاصة بامؤمر  »

.
تعن اللجنة امنظمة مقدم خاص بامؤمر . »
يقوم امشاركون بتجهيز جاربهم خال الفترة امتاحة  »

لهم .
وتوزيعه  » امؤمر  جدول  بطباعة  امنظمة  اللجنة  تقوم 

على امشاركن قبل موعده .
يقوم مقدم امؤمر بتقدم فقرات امشاركن بأسلوب  »

متميز .
الوقت  » خال  تباعاً  جاربهم  بعرض  امشاركون  يقوم 

اخصص لهم. 
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

قب

شرح فكرة امؤمر للمشاركن
الدعوة انتخاب جنة منظمة للمؤمر

 ااجتماع مع اللجنة امنظمة وشرح سيناريو
التنفيذ

 إرسال عدد من مقاطع تيدكس للجنة
مشاهدة عدد من جارب تيدكسامنظمة، لتقوم بإرساها للمشاركن

 التسجيل ي امؤمر للراغبن يمتابعة عمل اللجنة امنظمة
امشاركة

 حث امشاركن على اإبداع ي العرض

جهيز التجاربواإلقاء

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

متابعة امؤمر بدون التدخل ي التنظيم
١8٠ د

عرض التجارب من قبل امشاركن

احرص على توثيق الرنامج إعاميًا

يذ
نف

لت
د ا

بع

 تقييم التجارب ، ومنح امشاركن عدداً من
اأسهم حسب ميزهم

 تقييم عمل اللجنة امنظمة ، ومنحهم
جموعة من اأسهم مقابل عملهم

 إبراز الرنامج إعاميًا من خال الصحف
والشبكات ااجتماعية
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المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ساعتان ) ١٢٠ دقيقة (

مقر النادي

امشاركون
• ديوانية شبابية	
• كمبيوتر	
• بروجكتر	
• جهاز صوت 	
• جهاز نقل الشرائح	
• سبورة	

_            

                  
_                   
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للمشاركن  مكن  التي  وامتوسطة  الصغيرة  امشاريع  من  ماذج  امشاركون  يطرح  أن 
اانطاق فيها.

أن يتعرف امشارك على ماذج من امشاريع الصغيرة وامتوسطة . »
أن يبادر امشارك لعرض اأفكار التجارية التي يؤمن بها. »
أن يدرك امشارك أن عدم توفر امال ليس عائقاً أمام العمل .  »
أن يكتشف امشارك اجهات التي مول امشاريع الصغيرة وامتوسطة. »

الصغيرة  امشاريع  من  ماذج  طرح  فيه  يتم  امسار  في  امشاركون  ينظمه  شبابي  حوار 
معهم  تساهم  أن  مكن  التي  واجهات   ، عليها  العمل  للشباب  مكن  التي  وامتوسطة 

بالتدريب أو التمويل 
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يقوم امشرف بشرح فكرة احوار للمشاركن  »
قبل شهر من اموعد .

أشخاص  »  ٣ من  مكون  فريق  انتخاب  يتم 
لتنفيذ البرنامج .

الفريق امنتخب ويشرح  » يجتمع امشرف مع 
لهم الفكرة العامة من البرنامج .

أن  » امنتخب  الفريق  على  امشرف  يقترح 
يشتمل البرنامج على احاور التالية :

• بعنوان 	 تتعلق  مقاطع  فيديو  عرض 
احوار)           مرفق مقطع فيديو ( .

• حوار بن امشاركن حول ماذج مقترحة 	
من امشاريع الصغيرة وامتوسطة .

• تدرب 	 التي  للجهات  باربوينت  عرض 
الشباب الريادين .

• مول 	 التي  للجهات  باربوينت  عرض 
امشاريع الصغيرة وامتوسطة .

امنتخب  » للفريق  احرية  امشرف  يترك 
يرونه  ما  حسب  احوار  وإدارة  لترتيب 

مناسباً .
كضيف  » باحوار  بامشاركة  امشرف  يكتفي 

شرف .
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

شرح فكرة احوار للمشاركنقب

 انتخاب ٣ من امشاركن إدارةدعوة امشاركن انتخاب فريق إدارة الرنامج
الرنامج

 ااجتماع مع الفريق امنتخب وشرح فكرة
الرنامج هم

 التجهيز للرنامج من قبل الفريق
امنتخب

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

امشاركة والتفاعل مع الرنامج١2٠ دامشاركة كضيف شرف

يذ
نف

لت
د ا

 يتم منح الفريق امنفذ عدد من اأسهمبع
حسب ميزهم

 توجيه الفريق امنتخب إرسال خاصة
احوار للمشاركن على الواتس أب
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الديوانية

ساعتان ) ١٢٠ دقيقة (

مقر النادي

امشاركون
• ديوانية شبابية	
• جهاز صوت	
• بطاقات صغيرة	
• أقام	
• سبورة	

_            

                  
_                   
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أن يطور امشاركون مهاراتهم  احوارية عبر طرح امشاكل التي يتعرضون لها في احياة 
اليومية ، وبحث احلول امناسبة لها.

أن يتمكن امشاركون من طرح امشاكل التي تواجههم. »
أن يتعاون امشاركون في إيجاد احلول العملية مشاكلهم. »
أن يستفيد امشاركون من خبرات وجارب بعضهم البعض. »

حوار شبابي ينظمه مجموعة من امشاركن ، يهدف استعرض أبرز امشاكل التي تواجه 
طاب امرحلة اجامعية ، وبحث احلول امناسبة لها .
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يقوم امشرف بشرح فكرة احوار للمشاركن  »
قبل اموعد بأسبوعن على اأقل .

جنة  » انتخاب  امشاركن  امشرف  يدعو 
إدارة البرنامج .

يكلف امشرف الفريق امنتخب بإدارة وتنفيذ  »
البرنامج .

يتولى الفريق امنتخب عملية ترتيب فقرات  »
احوار ومحاوره بالطريقة امناسبة لهم.
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

شرح فكرة احوار للمشاركنقب

انتخاب جنة إدارة الرنامج

تكليف اللجنة بإدارة وتنفيذ الرنامج

يذ
نف

لت
ء ا

نا
 إتاحة الفرصة للمشاركن للتحاور فيماأث

بينهم
١2٠ د

إدارة الرنامج من قبل اللجنة امنتخبة

اإداء بتعليقات موجزة ي هاية احوار

يذ
نف

لت
د ا

بع

 يناقش امشرف امشاركن ي جموعة الواتس
 أب حول مستوى أداء الفريق امنفذ

 النقاش حول مستوى أداء الفريق
امنفذ

يتم منح اللجنة امنفذة عدد من اأسهم

 يتم منح امشاركن امتفاعلن عدد من
اأسهم
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ماذا تفعل ب ١٠٠ريال

ساعتان ) ١٢٠ دقيقة (

  مقر النادي 	 
 خارج النادي	 

امشاركون
•  ظروف صغيرة   	

مبلغ 4٠٠ ريال سعودي
• أقام	
• أوراق	
• كاميرا ) فيديو - فوتوغرافي (	

_            

                  
_                   
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أن يتنافس امشاركون على حقيق أعلى عائد ربحي من خال اممارسة العملية للعمل 
التجاري .

أن مارس امشاركون فعلياً العمل التجاري . »
أن يستنتج امشاركون امهارات اأساسية في العمل التجاري. »
أن يتدرب امشاركون عملياً على تخطيط وتسويق امشاريع. »
أن يستخرج امشاركون أفكاراً إبداعية برأس مال قليل. »

تنفيذ مشروع جاري برأس مال يقدر ب ١٠٠  إلى  لعبة هادفة يسعى فيها امشاركون 
ريال سعودي فقط خال أسبوع واحد ، واجموعة الفائزة هي من جمع ربحاً أكثر من 

امشروع امنفذ .
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يبدأ امشرف في شرح فكرة اللعبة . »
على  » للتجمع  اجموعات  امشرف  يوجه 

طاولة واحدة .
يوزع امشرف على اجموعات ظرفاً صغيراً  »

به مبلغ ١٠٠ ريال سعودي .
التفكير  » مجموعة  كل  من  امشرف  يطلب 

فترة  خال  للتطبيق  قابل  جاري  مشروع 
 ١٠٠ يتجاوز  ا  مال  وبرأس  واحد  أسبوع 

ريال .
دقيقة  »  )  ٢٠  ( اجموعات  امشرف  منح 

لتحديد امشروع امناسب لهم .
توضيح  » مجموعة  كل  من  امشرف  يطلب 

امشروع امتفق عليه بن أفراد اجموعة .
يتأكد امشرف من قابلية امشروع للتطبيق ،  »

وعدم تكرار أحد امشاريع بن اجموعات .
للتخطيط  » مهلة  اجموعات  امشرف  منح 

للمشروع بشكل كامل .
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على  » التساؤات  من  عدد  بطرح  امشرف  يقوم 
اجموعات ، ومنها :

• ما هي اأجواء التي سادت عملية التخطيط 	
للمشروع ؟ 

• أعضاء 	 جميع  بن  امهام  توزيع  م  هل 
اجموعة؟

• هل بقي أحد من أفراد اجموعة بدون مهمة 	
؟ وماذا ؟

•  كيف م التفاهم بن أعضاء اجموعة على 	
توزيع امهام ؟ 

• ما هو العائد امالي امتوقع على امشروع خال 	
فترة اأسبوع ؟

منح امشرف اجموعات مهلة أسبوع كامل لتنفيذ  »
امشروع .

يحدد امشرف موعداً بعد انتهاء امهمة لتعرض كل  »
مجموعة جربتها .

تقوم كل مجموعة في اليوم احدد بعرض جربتها  »
خال امشروع مع توضيح حجم اأرباح احققة .
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يقوم امشرف بطرح عدد من التساؤات على كل  »
مجموعة بعد عرض التجربة ، ومنها :

• أثناء 	 مشكات  أي  اجموعة  واجهت  هل 
تنفيذ امشروع ؟ وكيف م التعامل معها ؟

• هل قام كل عضو في اجموعة بتنفيذ الدور 	
احدد له ؟

• هل مكن للمجموعة ااستمرار في امشروع 	
وجني امزيد من اأرباح ؟

• ما مدى إمكانية تفيذ مشاريع مشابهة بنفس 	
رأس امال ؟

• في 	  ( ؟  امشروع  في  اجموعة  فشلت  ماذا 
حال خسارة اجموعة (

• تتوقع اجموعة 	 ، هل  اللعبة  إعادة  لو مت 
حقيق أرباح أكثر ؟ وماذا ؟

مع  » بالنقاش  البرنامج  نهاية  في  امشرف  يقوم 
امشاركن حول الدروس امستفادة من اللعبة.
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

قب

جهيز متطلبات الرنامج

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

شرح فكرة اللعبة
ااجتماع مع أعضاء اجموعةتوجيه اجموعات للتجمع ١٠ د

توزيع امظاريف وامبالغ امالية
التفكر ي مشروع جاري 2٠ دمنح اجموعات مهلة للتفكر ي امشروع

ااستماع للمشاريع امقرحة من اجموعات
١5 د

طرح امشروع امقرح
التأكد من مناسبة امشاريع وعدم تكرارها
التخطيط لتنفيذ وتسويق امشروع6٠ دمنح اجموعات مهلة للتخطيط للمشروع
اإجابة على تساؤات امشرف ١5 دطرح عدد من التساؤات على اجموعات
١5 دحديد موعد لعرض جارب اجموعات

١5 دتوثيق تنفيذ امشاريع إعاميًا

يذ
نف

لت
د ا

بع
 طرح التجارب وحديد اأرباح لكلتوجيه اجموعات لعرض جارها

مشروع
اإجابة على تساؤات امشرفطرح عدد من التساؤات على اجموعات

 منح اجموعة الفائزة عدد من اأسهم

 النقاش حول الدروس امستفادة منالنقاش حول الدروس امستفادة من اللعبة
اللعبة
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البائع الذكي

ساعتان ) ١٢٠ دقيقة (

مقر النادي

•امشرف منصة 	
• جهاز صوت 	
• كاميرا ) فيديو - فوتوغرافي (	

_            

                  
_                   
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أن تعزز مهارات التسويق لدى امشاركون ومكينهم  من فنون البيع والشراء .

أن يتعلم امشاركون عدداً من مهارات البيع والشراء . »
أن مارس امشارك عملية البيع والشراء .   »
أن يستحدث امشاركون طرقاً ذكية إقناع العماء . »
أن يتدرب امشاركون عملياً على مهارات التفاوض . »

لعبة هادفة يقوم فيها كل مشارك باختيار منتج أو خدمة ما  يرى أنها مهمة وضرورية 
لفئة أو فئات من الناس ، ثم يقوم في وقت البرنامج  محاولة بيع هذا امنتج أو اخدمة 
على أحد امشاركن من خال إقناعه بأهمية امنتج أو اخدمة ، وذلك باستخدام عدد 
من الوسائل والتقنيات الذكية في مهارات البيع والتسويق ، والفائزون هم الذين ينجحون 

في إقناع أحد امشاركن بشراء منتجهم أو خدمتهم  .
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من  » أسبوع  قبل  اللعبة  فكرة  امشرف  يشرح 
موعد البرنامج .

يختار كل مشارك منتجاً أو خدمة واحدة . »
يحضر كل مشارك امنتج الذي سيقوم ببيعه. »
منح امشرف لكل مشارك 5 دقائق حاولة  »

بيع منتجه أو خدمته .
أو  » منتجه  بيع  محاولة  مشارك  كل  يقوم 

خدمته بشكل ذكي خال الوقت احدد له.
نهاية  » في  امشاركن  مع  امشرف  يتحاور 

البرنامج حول الدروس امستفادة من اللعبة.
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

قب

اختيار امنتج أو اخدمةشرح فكرة اللعبة

يذ
نف

لت
ء ا

نا
 منح كل مشارك 5 دقائق حاولة بيع امنتجأث

واخدمة
 ١2٠ د

 حاولة بيع امنتج أو اخدمة

 توثيق الرنامج إعاميًا
النقاش حول الدروس امستفادة من اللعبة

يذ
نف

لت
د ا

بع

منح كل بائع ذكي عدد من اأسهم
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الحصن البشري

ساعتان ) ١٢٠ دقيقة (

مقر النادي

•امشرف بالونات	

 كتاب األعاب التربوية    
       - د. عثمان اخضر

                  
                   سيناريو اللعبة
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أن يحاول امشاركون احفاظ على هدف معن باستخدام مهاراتهم العقلية وإمكانياتهم 
اجسدية .

أن مارس امشاركون مهارة التخطيط والتنظيم . »
أن يستشعر امشاركون قيمة العمل اجماعي .  »
أن يتدرب امشاركون على مهارات توزيع وتنسيق اأدوار . »
أن يدرك امشاركون قيمة احافظة على اأمانة. »

لعبة ترفيهية يحاول فيها كل فريق احافظة على الكنز وامتمثل في )عدد من البالونات( 
من سرقة الفرق اأخرى.



150

يقوم امشرف بشرح فكرة اللعبة للمشاركن. »
في حال كانت عدد اجموعات أكثر من ٢،  »

يعتمد  اجموعات  بن  جدول  وضع  فيتم 
على خروج امغلوب ، والتنافس بن الفائزين 

في النهائي .
في  » التجمع  اجموعات  من  امشرف  يطلب 

مكان واحد .
يوزع امشرف أدوات اللعبة على اجموعات. »
توزيع السيناريو امرفق على اجموعات . »
منح امشرف 5 دقائق لكل مجموعة لتنسيق  »

خطة العمل .
يعلن امشرف عن بدء اللعبة، ويخصص لكل  »

جولة ) ١٠ دقائق ( .
مع  » كل جولة  في  الفريقان اخاسران  يلعب 

بعضهما لتحديد امركز الثالث .
مع  » جولة  كل  في  الفائزان  الفريقان  يلعب 

بعضهما لتحديد امركز اأول .
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يقوم امشرف بعد انتهاء اللعبة بطرح عدد من التساؤات  »
على اجموعات ، ومنها :

• ما هو اجو العام السائد في اجموعة أثناء اللعبة؟	
• مثًا ) التوتر - النزاع - احماس - الفوضى - … ( 	
• نفسها 	 تنظيم  مجموعة  كل  استطاعت  كيف 

للمحافظة على الكنز ؟
• من أخذ دور القائد ؟ وكيف أخذه ؟	
• ما عوامل جاح أو فشل الفريق ؟	
• هل واجهت اجموعة مشاكل أثناء عملية التنفيذ؟ 	

وكيف م حلها ؟
• ما أهمية القوة في هذه اللعبة ؟	
• ما أهمية التخطيط والتنظيم في هذه اللعبة ؟	
• هذه 	 في   ) قبلك  من  نؤتن  ا   ( شعار  موقع  أين 

اللعبة ؟
• ما ردة فعل اجموعة على الشخص الذي يخطئ 	

كثيراً ؟
• في 	 تعديله  سيتم  الذي  فما   ، اللعبة  إعادة  م  لو 

التنفيذ ؟
يتناقش امشرف مع امشاركن  في نهاية البرنامج حول  »

الدروس امستفادة من هذه اللعبة 
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

قب

جهيز أدوات ومتطلبات اللعبة

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

١٠ دشرح فكرة اللعبة
 الطلب من اجموعات التجمع ي مكان

اإنضمام جموعة العمل١٠ دواحد

١٠ دتوزيع أدوات اللعبة على اجموعات
 إتاحة الفرصة للمجموعات للتنسيق فيما

حديد خطة احافظة على الكنز 2٠ دبينهم

اإعان عن بداية اللعبة
 4٠ د

تنفيذ اخطة امتفق عليها
تنفيذ اللعبة على عدة جوات

اإجابة على تساؤات امشرف ٣٠ دطرح عدد من التساؤات على اجموعات
يذ

نف
لت

د ا
 النقاش حول الدروس امستفادة من اللعبةبع

ي جموعة الواتس أب
 النقاش حول الدروس امستفادة من

اللعبة ي جموعة الواتس أب

منح اجموعة الفائزة عدد من اأسهم
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تجربتي

ساعتان ) ١٢٠ دقيقة (

مقر النادي

•امشرف جهاز صوت	
• بطاقات صغيرة للتدوين 	

واأسئلة
• أقام	

_

                  
_                             



157

.أن يتم إثارة الدافعية لدى امشاركون نحو  النجاح من خال التعرف على جارب الناجحن في التجارة

أن يشاهد امشاركون ماذج حية من التجارب الناجحة . »
أن يستوعب امشاركون الطرق امؤدية للنجاح في التجارة. »
أن يتعرف امشاركون على التحديات التي تواجه رواد اأعمال .  »
أن يبادر امشاركون إلى احوار والنقاش مع رجال اأعمال. »

استضافة أحد الشخصيات التجارية الناجحة لعرض جربته في عالم امال واأعمال 
على امشاركن ، وإتاحة الفرصة لهم للحوار والنقاش مع الضيف.
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الشخصية  » مع  بالتنسيق  امشرف  يقوم 
امناسبة لاستضافة .

عن  » امسبق  باإعان  امشرف  يقوم 
نبذة  مع   ، محاورها  وحديد   ، ااستضافة 

بسيطة لسيرة الضيف .
يتم جهيز اأدوات الازمة للبرنامج . »
يتولى امشرف إدارة احوار ، أو يوكل امهمة  »

أحد امشاركن .
يقدم مدير احوار نبذة تعريفية عن الضيف.  »
يقدم الضيف جربته الناجحة في حـــــدود  »

) 4٠ دقيقة ( .
لطرح  » للمشاركن  الفرصة  احاور  يفتح 

تساؤاتهم على الضيف
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

التنسيق مع الشخصية امرشحةقب

اإعان امسبق عن ااستضافة

جهيز أدوات الرنامج

يذ
نف

لت
ء ا

نا
 ١٠ دتقدم اللقاء والتعريف عن الضيفأث

 4٠ دإتاحة الفرصة للضيف للحديث عن جربته
ااستماع للتجربة وااستفادة منها

تسجيل الفوائد من التجربة
حاورة الضيف حول حور التجربة7٠ دفتح اجال للطاب للحوار وامناقشة

يذ
نف

لت
د ا

 فتح حوار ي جموعة الفيس بوك أو يبع
 التوير للنقاش حول الدروس امستفادة من

التجربة
التفاعل مع احوار اخاص بالرنامج
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في ضيافتهم

٣ ساعات ) ١8٠ دقيقة (

خارج النادي 

•امشرف باص لنقل الطاب	
• بطاقات صغيرة للتدوين 	

واأسئلة
• أقام	

_

                  
_                             
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على  والتعرف   ، امتميزة  التجارية  وامؤسسات  الشركات  على  امشاركون  يتعرف  أن 
مسببات النجاح .

أن يستفيد امشاركون من التجارب التجارية الناجحة .  »
أن يكّون امشاركون عاقات ومعارف جديدة . »
أن يدرك امشاركون قيمة اإصرار وامبادرة . »
أن ينتبه امشاركون لعوامل النجاح في اأعمال . »

زيارة أحد الشركات أو امؤسسات التجارية الناجحة في امنطقة ) مصانع - مطاعم - 
مزارع - … الخ ( والتعرف على عوامل النجاح في امشاريع التجارية.
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أو  » الشركة  مع  بالتنسيق  امشرف  يقوم 
امؤسسة امناسبة للزيارة .

يقوم امشرف باإعان امسبق عن البرنامج. »
يتم جهيز متطلبات تنفيذ البرنامج . »
يتم حديد مكان محدد لتجمع امشاركن . »
يتم التوجه للشركة أو امؤسسة امتفق معها . »
والنقاش  » للتحاور  امشاركن  امشرف  يوجه 

أو  الشركات  في  والعاملن  القيادات  مع 
امؤسسات.

أفضل  » حول  امشاركن  مع  امشرف  يتحاور 
في  عليها  اإطاع  م  التي  اممارسات 

الزيارة.
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

التنسيق مع اجهات امناسبة للزيارةقب
اإعان امسبق عن الزيارة
جهيز متطلبات الرنامج

التوجه مكان التجمع امتفق عليهحديد موقع لتجمع امشاركن م اإنطاق

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

التوجه للجهات امتفق معها
 ١8٠ د

 اإطاع على التجارب وااستفادة
منها

 احوار والنقاش مع القياداتإتاحة الفرصة للمشاركن للحوار وامناقشة
والعاملن

يذ
نف

لت
د ا

بع

 احوار مع امشاركن حول أفضل اممارسات
الي م اإطاع عليها

 التحاور حول أفضل اممارسات الي
م اإطاع عليها
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سوق اأسهم

طول امسار

داخل النادي 

•امشرف لوحة سوق اأسهم لأفراد	
• لوحة سوق اأسهم للمجموعات 	
• موذج سوق اأسهم	

_

                  
_                             
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أن يتحفز امشاركون على التنافس الفردي واجماعي لضمان جاح امسار على النحو 
اأمثل .

أن يتنافس امشاركون على الوصول للهدف .   »
أن يواظب امشاركون على احضور والتفاعل . »
أن يزداد معدل تفاعل امشاركن في امسار بشكل تدريجي. »
أن يركز امشاركون على زيادة حصصهم بشكل مستمر  »
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منافسة ) فردية + جماعية ( بن امشاركن على جمع أكبر قدر مكن من احصص في 
وذلك من خال احصول على أسهم أسبوعية مقابل   ، بامسار  سوق اأسهم اخاص 

احضور والتفاعل في البرامج امطروحة داخل امسار ، وتقسم امنافسة إلى :

منافسة اأفراد ، وتشمل :
احضور في اأيام اخصصة للمسار . »
التفاعل امستمر مع فعاليات وبرامج امسار . »
الفوز بامنافسات الفردية داخل امسار . »
إضافة إلى ما يقرره الفريق اإشرافي . »

منافسة المجموعات ، وتشمل :
حضور أعضاء اجموعة في اأيام اخصصة للمسار . »
إجاز امهام اخاصة باجموعة . »
التفاعل امستمر من اجموعة مع فعاليات وبرامج امسار . »
الفوز بامنافسات اجماعية داخل امسار . »
إضافة إلى ما يقرره الفريق اإشرافي . »
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ومكن أن يكون السوق في حالة ارتفاع أو انخفاض حسب مستوى اأداء .
مثال لأفراد :

تزداد أسهم الفرد عند احضور للبرنامج . »
تنخفض أسهم الفرد عند الغياب عن البرامج . »

مثال للمجموعات :
تزداد أسهم اجموعة حال تنفيذها للمهام امطلوبة منها . »
تنخفض أسهم اجموعة حال تقصيرها في إجاز امهام امطلوبة منها . »

ويقترح وضع موذج خاص بالسوق ، ويعلق على احائط بشكل أسبوعي ، مثل النموذج 
التالي:
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في  » امنافسة  عن  باإعان  امشرف  يقوم 
بداية امسار .

عملية  » في  امؤثرة  العناصر  امشرف  يحدد 
ارتفاع أو انخفاض سوق اأسهم .

فيها  » حدث  خاصة  لوحة  للسوق  يخصص 
النتائج بشكل أسبوعي .

يتم تصميم موذج خاص بسوق اأسهم . »
يخصص امشرف جوائز للفائزين بامنافسة  »

حسب اإمكان ) لإفراد + اجموعات ( ، 
ويفضل اإعان عنها لتحفيز امشاركن .

يضع امشرف لوحتان خاصة بامنافســـــــــة   »
) لأفراد + اجموعات ( .

يتم حديث السوق بشكل أسبوعي ، وترسل  »
التحديثات للمشاركن عبر وسائل التواصل 

ااجتماعي .
يكرم الفائزون في امنافسة في نهاية امسار  »
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

قب

اإعان عن امنافسة ي بداية امسار
حديد العناصر امؤثرة ي سوق اأسهم

جهيز لوحة خاصة بالسوق
تصميم موذج السوق

اإعان عن جوائز امنافسة

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

 التنافس للحصول على احصةطول امسارحديث بيانات السوق بشكل أسبوعي
اأكر ي السوق

يذ
نف

لت
د ا

بع

تكرم اأفراد واجموعات الفائزة
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الهوامير

ساعتان ) ١٢٠ دقيقة (

داخل النادي 

•امشرف جهيز أسئلة امسابقة 	
• ٣-4 كراتن حلويات لكل 	

مجموعة
• ساعة لضبط الزمن	

_

                  
_                             
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أن تتنافس اجموعات على احصول على أكبر كمية مكنة من كعكة امنافسة من خال 
ااعتماد على ثقافتهم العامة 

أن يستنبط امشاركون اأفكار الرئيسية من امشاهد امعروضة. »
أن يفهم امشاركون الرسائل امرادة من هذه امشاهد . »
أن يحلل امشاركون احتويات امرئية في البرنامج . »
أن يتنافس امشاركون في اختيار العنوان امناسب لكل محتوى. »

أو  الشوكاته  من  كراتن   )  4  -  ٣  ( توزيع  فيها  يتم   ، بن اجموعات  ثقافية  مسابقة 
كل مجموعة سؤالن  على  ويطرح   . كل مجموعة  على  الشباب  من  امرغوبة  احلويات 
اثنن ، وفي حال إجابة اجموعة على اأسئلة فتأخذ مقابل كل سؤال قطعتن من أي 
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نوع من الشوكاته من أي مجموعة أخرى ، وفي حال فشلها في اإجابة فيؤخذ منها 
قطعتن من أي نوع من الشوكاته ومنح للفريق اآخر حسب طلبهم ، وفي حال إجابة 
اجموعة على سؤال وفشلها في السؤال اآخر ، فا تأخذ شيئاً وا يؤخذ منها شيء ، 
وفي نهاية امسابقة تفوز كل مجموعة ما استطاعت احصول عليه خال فترة امسابقة.

تنبيه :
يفضل تنفيذ امنافسة بن 4 مجموعات على اأقل . »
يفضل التنويع في أنواع الشوكاته واحلويات . »
يجب أن توضع احلويات أمام مرأى اجميع . »
ينبه امشرف اجموعات إلى عدم تناول أي قطعة خال فترة امسابقة . »
قبل طرح أي سؤال يجب أن حدد اجموعة الفريق اآخر التي ترغب مهاجمته . »
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يقوم امشرف بشرح فكرة امنافسة . »
«  )  4 - ٣ ( يوزع امشرف على كل مجموعة 

كراتن من الشوكاته أو احلويات اختلفة.
كاملة  » ونصف  ساعة  فترة  امشرف  يحدد 

للمسابقة .
يبدأ امشرف اجولة اأولى ثم يستمر حتى  »

اجولة اأخيرة .
التي  » احلويات  كمية  مجموعة  كل  حصر 

حصلت عليها .
تفوز بامسابقة اجموعة التي جمعت عدد  »

أكبر من احلويات .
حصل كل مجموعة على ما م جمعه أثناء  »

امنافسة .
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

قب

إرسال رسالة حفيزية عن امنافسة

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

 ١٠ دشرح الفكرة

وضع احلويات أمام مرأى اجميع5 دتوزيع احلويات
ضبط الزمن

احماس والتنافس بن اجموعاتالبدء ي امسابقة 9٠ د
إهاء امسابقة

يذ
نف

لت
د ا

حصر الكميات الي م معها ١٠ دتوجيه اجموعات حصر الكمياتبع

توزيع الكميات بن أفراد اجموعة5 داإعان عن اجموعة الفائزة
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المشروع اأول

مفتوحة 

خارج النادي

•امشاركون  حديد مكان الرحلة .	
• ترتيب برنامج الرحلة .	

_

                  
_                             
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أن يجرب امشاركون العمل التجاري احر ، ويتعرفو على قوانن العرض والطلب .

أن يتدرب امشاركون على مهارات العمل احر . »
أن يسعى امشاركون لتكوين شراكات فيما بينهم . »
أن يدرس امشاركون احتياجات السوق اخاص بهم . »
أن يبدع امشاركون في تسويق منتجاتهم . »
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رحلة ترفيهية تدريبية تقوم فكرتها على عدم توفير امشرف كافة متطلبات واحتياجات 
وبيعها  وتوفيرها  الرحلة  احتياجات  لدراسة  للمشاركن  الفرصة  فيها  وتتاح   ، الرحلة 
الرحلة  تنفيذ  قبل  النشاط  نوع  حديد  شرط   ، تائمهم  التي  باأسعار  للمستهلكن 
ليتعرف امنافسون على أنشطة بعضهم البعض ، ومكن للمشاركن تكوين شراكات فيما 

بينهم أو العمل بشكل فردي .
مثال /

• فريق يبيع الوجبات الغذائية .	
• مشارك يبيع اماء وامشروبات اخفيفة .	
• فريق يبيع احتياجات كرة القدم .	
• مشارك يبيع الشاي والقهوة .	
• ... الخ .	

وتترك الفرصة للمشاركن للبيع والشراء حسب ما يتعارفون عليه فيما بينهم ، كما تتاح 
الفرصة للمشاركن للبيع والشراء بكافة الطرق اممكنة ، مثل :

• بيع سلعة مقابل امال .	
• بيع سلعة مقابل سلعة .	
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يقوم امشرف بشرح فكرة الرحلة قبل اموعد  »
بأسبوع على اأقل .

على  » الرحلة  برنامج  امشرف  يطرح 
امشاركن.

يقوم امشاركون بدراسة احتياجات الرحلة،  »
التي  اآليات  حسب  متطلباتها  وتوفير 

يبتكرونها .
مخطط  » هو  كما  الرحلة  برنامج  تنفيذ  يتم 

له.
على  » منتجاتهم  بتسويق  امشاركون  يقوم 

إدارة الرحلة وعلى بعضهم البعض متى ما 
استدعت احاجة .

جاربهم  » لعرض  امشاركن  امشرف  يدعو 
خال هذه الرحلة .

يتحاور امشرف مع امشاركن عن الدروس  »
امستفادة من هذه التجربة .
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

دراسة احتياجات الرحلة شرح فكرة الرحلةقب

تكوين الشراكات وتوفر امتطلباتطرح برنامج الرحلة

اء
ثن

 أ
يذ

نف
لت

ا

 تسويق امنتجاتتنفيذ الرنامج كما هو خطط له

يذ
نف

لت
د ا

 عرض التجربة وأبرز نتائجهاتوجيه امشاركن لعرض جارهمبع

 التحاور حول الدروس امستفادة من
التجربة

 التحاور حول الدروس امستفادة من
التجربة
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دوري كرة القدم

٣ ساعات ) ١8٠ دقيقة (

خارج النادي 

•امشرف راعي رسمي 	
• ملعب متميز 	
• كرات قدم 	
• صافرة	
• كروت صفراء وحمراء	
• ماء شرب	

_

                  
          موذج جدول ترتيب الدوري
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أن مارس امشاركون رياضة كرة القدم في أجواء من الترفيه والتنافس الشريف . 

أن مارس امشاركون الرياضة امفضلة لديهم . »
أن يستغل امشاركون أوقاتهم في صقل مواهبهم الرياضية . »
أن يُشبع امشاركون اميول الرياضية لديهم . »
أن تتنافس اجموعات فيما بينها منافسة شريفة . »
أن يساهم البرنامج في حقيق القيادة واانضباط لدى اجموعات . »

إقامة دوري كرة بن اجموعات بهدف خلق روح امنافسة الشريفة فيما بن امشاركن ، 
وصقل مهاراتهم وقدراتهم
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راعي رسمي  » امشرف عن  يبحث  أن  يقترح 
تسمية  يتم   ( امسار  بداية  قبل  للدوري 

الدوري باسم الراعي الرسمي ( .
يحدد امشرف امكان امائم إقامة الدوري  »
رؤساء  » مع  بالتشاور  امشرف  يحدد 

مدة   ( للدوري  عامة  ضوابط  اجموعات 
امباراة - فترة ااستراحة - … إلى آخره ( .

يقوم امشرف بالتشاور مع رؤساء اجموعات  »
بوضع جدول الدوري )من بداية امسار حتى 

نهايته( .
يوزع جدول الدوري على اجموعات . »
جميع  » حكيمي  طاقم  امشرف  يعن 

امباريات .
يتولى امشرف اإشراف العام على الدوري  »

أثناء التنفيذ ، ويحرص على تافي الظواهر 
السلبية التي قد تطرأ بن امشاركن ) مثل 

التعصب … إلى غير ذلك ( .
في  » اجموعـات  لترتيب  جدول  وضع  يتم 

الدوري ، ويتــــــم حديثه بعد كــــــل جولـــة. 
)مرفق موذج( 

الدوري  » نهاية  في  الفائزة  اجموعة  تكرم 
أو  امالية  والهدايا  اميداليات  مع  بالكأس 

العينية امقررة .
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

قب

البحث عن راعي رمي للدوري

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

حديد مكان إقامة الدوري

 حديد ضوابط الدوري بالتعاون معحديد الضوابط العامة للدوري

امشرف
 وضع جدول الدوري بالتعاون معوضع جدول الدوري

امشرف
توزيع جدول الدوري على اجموعات

تعين طاقم حكيمي لكل مباراة

اإشراف العام على الدوري

تاي ومعاجة الظواهر السلبية

حديث جدول ترتيب الدوري بعد كل جولة

تكرم اجموعة الفائزة
يذ

نف
لت

د ا
 إثارة حوار بن امشاركن عن ظاهرةبع

 التعصب الرياضي وآثارها السلبية على
الفرد واجتمع

 التحاور عن ظاهرة التعصب
الرياضي
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جدول ترتيب الدوري

المجموعةالترتيب

أ

ب

ج

د

النقاطخسرتعادلفازلعب

اأول

الثاني

الثالث

الرابـــع
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برنامج السباحة

مفتوح

خارج النادي 

•امشرف موقع مائم ممارسة السباحة .	
• مدرب سباحة .	

_

                  
_                            
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أن يتشجع امشاركون على تعلم مارسة السباحة وحسن اجوانب اللياقية في اجسم 

أن يتحفز امشاركون لتعلم رياضة السباحة . »
أن يتعود امشاركون على العادات الصحية السليمة .  »
أن يستفيد امشاركون من منافع اأنشطة امائية . »
أن مارس امشاركون السباحة بشكل منتظم . »
أن يتخلص امشاركون من الضغوط النفسية . »
أن يقوي امشاركون جميع عضات اجسم . »

امائية  امنافسات  من  عدد  وتنفيذ   ، السباحة  ومارسة  تعلم  على  الطاب  تشجيع 
الرياضية بن اأفراد واجموعات ، ومن ذلك :

السباقات . »
القفز . »
كرة القدم امائية . »
… إلى غير ذلك . »
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لتنفيذ  » امناسب  اموقع  امشرف  يحدد 
البرنامج .

ممارسة  » اأيام  من  عدد  امشرف  يخصص 
تكون ضمن  أن  يشترط  ا   ( الرياضة  هذه 

اأيام اخصصة للنشاط الرياضي ( .
لتعليم  » مدرب  امشرف  يستعن  أن  يقترح 

السباحة في بعض أيام البرنامج .
بن  » امائية  امنافسات  من  عدد  تنفيذ  يتم 

الطاب من وقت آخر .
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

حديد اموقع امناسب للرنامجقب

خصيص عدد من اأيام للرنامج
جهيز أدوات ومابس السباحةتنبيه امشاركن لأيام امخصصة للرنامج

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

ااستفادة من مدرب السباحةااستفادة من أحد مدري السباحة

 تنفيذ عدد من امنافسات امائية من حن
التنافس بن اأفراد واجموعاتآخر

يذ
نف

لت
د ا

بع

 منح الفائزين بامنافسات امائية عدد من
اأسهم
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دوري األعاب الرياضية

مفتوح

داخل  النادي 

•امشاركون طاولة تنس + أدوات اللعبة .	
• طاولة بلياردو + أدوات اللعبة .	
• طاولة فريرة + أدوات اللعبة 	

_

                  
_                           
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أن يختار امشاركون الوسائل الترفيهية امائمة لهم في وقت فراغه. 

أن يقدر امشارك أهمية استثمار وقته باألعاب امفيدة . »
أن يكتسب امشارك عدداً من امهارات الرياضية .  »
أن يرتقي امشاركون مهاراتهم الفنية . »
أن يشعر امشارك بامتعة والسرور. »
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توفير عدد من األعاب الرياضية اختلفة ليستفيد منها امشاركون في استغال أوقات 
فراغهم، ومن تلك األعاب :

لعبة التنس . »
لعبة البلياردو . »
لعبة الفريرة . »
إلى غير ذلك . »

ويفتح اجال للمشاركن لاستفادة من هذه األعاب طوال فترة امسار ) سواًء في أوقات 
اأنشطة الرياضية أو في أوقات الفراغ لدى امشاركن ( ، ويتم تشجيع امشاركن لعمل 

دوريات مختلفة بينهم ، وتوفر لهم عدد من اجوائز امادية والعينية .
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يتم توفير عدد من األعاب الرياضية داخل  »
مقر النادي .

يقوم امشرف بتعين أحد امشاركن مسؤواً  »
عن قاعة األعاب .

لترتيب  » امكلف  امسؤول  مع  امشرف  ينسق 
قاعة  فتح  فيها  يتم  التي  لأوقات  جدول 

األعاب.
يقوم امشرف بتشجيع امشاركن لاستفادة  »

من األعاب في أوقات فراغهم .
عمل  » على  امشاركن  امشرف  يشجع 

منافسات دورية بينهم في األعاب اختلفة .
• يكرم الفائزون بامنافسات بجوائز مادية وعينية 	

حسب اإمكان 
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

توفر األعاب الرياضيةقب

تعين مسؤول عن قاعة األعاب

ترتيب جدول ساعات فتح القاعة

يذ
نف

لت
ء ا

نا
تشجيع امشاركن لاستفادة من األعابأث

تشجيع امشاركن لعمل منافسات دورية

يذ
نف

لت
د ا

بع

تكرم الفائزين باألعاب امختلفة
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دوري ألعاب الذكاء

مفتوح

داخل  النادي 

•امشاركون ألعاب الذكاء	

• ألعاب الذكاء - فناتير 	
• ألعاب الذكاء - تاءات 	

                  
_                           
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الترفيهية  األعاب  من  عدد  مارسة  خال  من  العقلية  قدراتهم  امشاركون  يطور  أن 
امفيدة. 

أن ينمي امشارك قدراته العقلية والذهنية .   »
أن يحسن امشاركون مواهبهم اإبداعية . »
أن ينمي امشارك القدرة على التذكر و الربط و التبصر وقوة اماحظة . »
أن يتدرب امشارك على التركيز و اانتباه  »
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أوقات  استغال  في  امشاركون  منها  ليستفيد  اختلفة  الذكاء  ألعاب  من  عدد  توفير 
فراغهم، ومن تلك األعاب :

لعبة كوارتو . »
لعبة أبالون . »
لعبة بنتاجو . »
لعبة أم تسع . »
… إلى غير ذلك . »  -

ويفتح اجال للمشاركن لاستفادة من هذه األعاب طوال فترة امسار ) سواًء في أوقات 
اأنشطة الرياضية أو في أوقات الفراغ لدى امشاركن ( ، ويتم تشجيع امشاركن لعمل 

دوريات مختلفة بينهم ، وتوفر لهم عدد من اجوائز امادية والعينية .
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يتم توفير عدد من ألعاب الذكاء داخل مقر  »
النادي .

يقوم امشرف بتعين أحد امشاركن مسؤواً  »
عن ألعاب الذكاء .

لترتيب  » امكلف  امسؤول  مع  امشرف  ينسق 
قاعة  فتح  فيها  يتم  التي  لأوقات  جدول 

األعاب.
يقوم امشرف بتشجيع امشاركن لاستفادة  »

من األعاب في أوقات فراغهم .
عمل  » على  امشاركن  امشرف  يشجع 

منافسات دورية بينهم في األعاب اختلفة.
مادية  » بجوائز  بامنافسات  الفائزون  يكرم 

وعينية حسب اإمكان .
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الزمندور المشاركينالزمندور المشرفالمرحلة

يذ
نف

لت
ل ا

توفر ألعاب الذكاءقب

تعين مسؤول عن ألعاب الذكاء

ترتيب جدول ساعات فتح القاعة

يذ
نف

لت
ء ا

نا
أث

تشجيع امشاركن لاستفادة من األعاب

تشجيع امشاركن لعمل منافسات دورية

يذ
نف

لت
د ا

بع

تكرم الفائزين باألعاب امختلفة
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يتعلق  ما  لكل  شامًا  محتواه  يكون  أن  الدليل  هذا  خال  من  سعينا  لقد 
لتنفيذه  امنفذة  اجهة  تتفرغ  بحيث   ، امشروع  داخل  ااجرائية  باأدوات 

على النحو اأمثل ، وبأقل جهد مكن .
وقد م بذل جهود كبيرة من فريق اإعداد من أجل إخراج هذا الدليل بهذه 
الدليل  ، ومع ذلك فا يخفى على كل مطلع حاجة هذا  امتميزة  الصورة 
الساحة   على  وامتغيرات  امستجدات  مواكبة  امستمر  والتحسن  للتطوير 

الشبابية وااجتماعية .
ويسعدنا تلقي اماحظات وامقترحات على اإميل التالي:

info@smartexp.com.sa
لوجهه  خالصاً  يجعله  وأن    ، العمل  هذا  في  يبارك  أن  تعالى  الله  نسأل 

الكرم ، وأن يحقق اأهداف امرجوة منه .

والله ولي التوفيق ،،
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