الم شور

اسم ال نامج

برامج إنجاز ال ح ن الرقم ة
المرحلة اﻻبتدائ ة
ملخص ال نامج
"إكتشف عالمك الخاص"

الصف

عالمنا

الصف الثا

عائﻼتنا

الصف الثالث

المس ثمر الذ

الصف الرابع

ورشة المبتكر الصغ

الصف الخامس

مح طنا

الصف السادس

Coding With Scratch

من الصف الثالث ا السادس

يقدم برﻧاﻣج "ﻋالﻣﻧا" للطﻼب أساسيات اﻹقتصاد
الشخصي و يعرفهم ﻋلى أهﻣية القرارت التي يتخذها
الﻣستهلكون لتلبية إحتياجاﻧهم و رغباتهم .كﻣا يعرف
البرﻧاﻣج الطﻼب ﻋلى دور الﻣال في الﻣجتﻣع اﻹضافة
إلى تزويدهم بﻣفهوم الكسب ,اﻹدخار ,و الﻣشاركة.
"الخطوة اﻷولى ﻹكتشاف عالم العمل"
يقدم برﻧاﻣج "ﻋاﺋﻼتﻧا" للطﻼب ﻣصطلح ريادة اﻷﻋﻣال
ﻣن خﻼل التعرف ﻋلى كيفية ﻣساهﻣة وظاﺋف و
ﻣشاريع أفراد العاﺋلة في ﻣعيشة و رفاهية اﻷسرة .كﻣا
يتعرف الطﻼب ﻋلى ﻣفهوم الحاجات و الرغبات و
كيفية وضع العاﺋﻼت للخطط ﻣن أجل الحصول ﻋلى
السلع و الخدﻣات.
"كن مستثمراً ذكيا ً"
يهدف برﻧاﻣج "الﻣستثﻣر الذكي" إلى ﻧشر الﻣعرفة
الﻣالية و تزويد الطﻼب بالﻣفاهيم اﻷساسية الﻣتعلقة
بإدارة اﻷﻣوال ,اﻹدخّ ار ,و التخطيط الﻣالي الذكي
للﻣستقبل ﻣن خﻼل أﻧشطة تعليﻣية تفاﻋلية.

الرا ط

https://www.surveymonkey.com/r/OS_Registration_2020-2021

https://www.surveymonkey.com/r/OF_Registration_2020-2021

https://www.surveymonkey.com/r/SI_Registration_2020-2021

"اكتشف روح الريادة“
برﻧاﻣج "الﻣبتكر الصغير" هو ﻋبارة ﻋن ورشة ﻋﻣل
ليوم واحد ,يهدف إلى إيجاد حلول ﻣبتكرة لتحديات
واقعية ﻣن ﻋالم اﻷﻋﻣال ﻋن طريق اﻹبتكار ,التفكير
اﻹبداﻋي ,والعﻣل الجﻣاﻋي .يختبر الطﻼب ﻣهارات
القيادة و التفكير الﻧقدي ,و ﻣهارة تقديم العروض و
التعرف ﻋلى كيفية ﻧشأة اﻷﻋﻣال التجارية بطريقة
ﻣﻣتعة.

https://www.surveymonkey.com/r/JIC_Registration_2020-2021

"تعّرف على محيطك اﻹقتصادي"
ﻣن خﻼل اﻷﻧشطة العﻣلية ,يوفر برﻧاﻣج "ﻣحيطﻧا"
ﻣعلوﻣات ﻋﻣلية حول حاجة الشركات إلى القوى العاﻣلة
التي تلبي ﻣتطلبات سوق العﻣل .إضافة إلى ذلك ,تقديم
الطالب إلى ﻣفهوم العولﻣة ﻣن حيث صلته بالﻣوارد و
الﻣهن .و حاجته ليكون ريادي ﻣتﻣكن ﻣن تلبية ﻣتطلبات
اﻷﻋﻣال التجارية في جﻣيع أﻧحاء العالم.

https://www.surveymonkey.com/r/ON_Registration_2020-2021

"هل تريد ان تتعلم لغة المستقبل"

أموا و مستق

الصف السابع

أنا ر ادي!

الصف الثامن

اﻻقتصاد من أجل النجاح

الصف التاسع

م وع العمر

الصف التاسع

سيتعلم الطﻼب كيفية إﻧشاء فيديو رسوم ﻣتحركة
قصير .البرﻧاﻣج ﻋبارة ﻋن ﻣجﻣوﻋة ﻣن التعليﻣات التي
تخبر الكﻣبيوتر أو اﻷجهزة اﻹلكتروﻧية اﻷخرى ﻣا
يجب القيام به .تﻣت كتابة هذه التعليﻣات أو اﻷواﻣر
بلغة اصطﻧاﻋية .البرﻧاﻣج الﻧصي الﻣستخدم غالبا ﻣا
يشار إليه باسم كود أو رﻣز الكﻣبيوتر.

https://www.surveymonkey.com/r/SAP_Registration_2020-2021

المرحلة اﻻعداد ة
"تعلم كيف تدير أموالك"
يهدف برﻧاﻣج "أﻣوالي و ﻣستقبلي" إلى تعريف الطﻼب
بفﻣهوم الثقافة الﻣالية والريادة باﻹضافة إلى خطوات
بدء ﻋﻣل تجاري وأهﻣية اﻹطﻼع ﻋلى الدراسات
اﻹجتﻣاﻋية ،بﻣا فيها إدارة اﻷﻣوال ،السلع ،الخدﻣات
واﻷسواق العالﻣية.
"تعلم كيف تكون رياديا ً ناجحا ً"

https://www.surveymonkey.com/r/MTM_Registration_2020-2021

يعﻣل برﻧاﻣج "أﻧا ريادي!" ﻋلى ﻣساﻋدة الطﻼب
للتعرف ﻋن الرياديين و الخصاﺋص الشخصية التي
يجب أن يكسبوها ليصبحوا رواد أﻋﻣال ﻧاجحين في
الﻣستقبل باﻹضافة إلى قصص ﻧجاح رواد أﻋﻣال
ﻋالﻣيين.

https://www.surveymonkey.com/r/IMB_Registration_2020-2021

"حدد مسارك المهني اﻵن"
يوفر برﻧاﻣج "اﻻقتصاد ﻣن أجل الﻧجاح" ﻣن خﻼل
اﻷﻧشطة العﻣلية الﻣفاهيم اﻷساسية حول التﻣويل
الشخصي ,و أهﻣية الخيارات التعليﻣية و الﻣهﻧية الﻣبﻧية
ﻋلى الﻣهارات و اﻻهتﻣاﻣات و القيم الشخصية لدى
الطالب .باﻹضافة إلى أهﻣية التعليم وتأثيره ﻋلى الدخل
في الﻣستقبل.

https://www.surveymonkey.com/r/EFS_Registration_2020-2021

"كن رياديا ً ليوم واحد"
إن ﻣشروع العﻣر هو ﻋبارة ﻋن ورشة ﻋﻣل ليوم واحد.
تﻧفذ الورشة بجهد تطوﻋي ﻋلى أيدي رواد أﻋﻣال
ﻧاجحين ﻣﻣا يؤهلهم لﻣشاركة الشباب خبرتهم و
ﻣعرفتهم العﻣلية.
المرحلة الثان ة

https://www.surveymonkey.com/r/EMC_Registration_2020-2021

"ابداء مشروعك التجاري"

كن ر اد ا

الصف العا

مستق

الصف العا

ﻣن خﻼل تطوير العﻧاصر اﻷساسية لخطة ﻣشروع
تجاري ,يشجع برﻧاﻣج "كن رياديا ً" الطلبة لبدء ﻣشروع
تجاري أثﻧاء دراستهم في الﻣرحلة الثاﻧوية.

https://www.surveymonkey.com/r/BE_Registration_2020-2021

"تهيئة الطلبة لسوق العمل"
َيتَعرف الطلبة ﻣن خﻼل هذا البرﻧاﻣج ﻋلى أهﻣية السعي
إلى الﻣهن التي تساﻋدهم ﻋلى تحقيق الﻧجاح في حياتهم
الﻣستقبلية و اﻷستعداد لسوق العﻣل.

https://www.surveymonkey.com/r/IMF_Registration_2020-2021

"خطط لمستقبلك المالي"

قرارا المال ة

الصف الحادي ع

مﻼزمة الوظائف

الصف الحادي و الثا ع

يركز برﻧاﻣج قراراتي الﻣالية ﻋلى طرق كسب الﻣال,
إﻧفاق الﻣال بحكﻣة و ذلك ﻋن طريق وضع ﻣيزاﻧية
ﻣحددة ,تشﻣل ادخار و استثﻣار اﻷﻣوال ,و يتعرف
الطلبة ﻣن خﻼله ﻋلى أهﻣية التعاﻣل ﻣع القروض و
بطاقات اﻹﺋتﻣان بحذر و إدراك التبعات الﻣبﻧية ﻋلى
القرارات الﻣالية الشخصية.

https://www.surveymonkey.com/r/PF_Registration_2020-2021

"نظرة عن قرب لعالم العمل"

برﻧاﻣج "ﻣﻼزﻣة الوظاﺋف" يلبي احتياجات ﻣجﻣوﻋة
ﻣتﻧوﻋة ﻣن طلبة الﻣرحلة الثاﻧوية ,ﻣن خﻼل جلسات
إثراﺋية تفاﻋلية و أﻧشطة ﻋﻣلية ﻹﻋدادهم لسوق العﻣل و
الوظاﺋف الﻣستقبلية.

https://www.surveymonkey.com/r/JS_Registration_2020-2021

"إعداد سوق العمل"

النجاح المه

عالم اﻹبت ار

برنامج ال كة

الصف الثا ع

الصف الحادي و الثا ع

الصف الحادي ع

يساﻋد برﻧاﻣج "الﻧجاح الﻣهﻧي" في تﻧﻣية و احتياجات
الطلبة للحصول ﻋلى الوظيفة الﻣﻧاسبة و الﻣحافظة
ﻋليها في الﻣؤسسات الﻧاﻣية.

برﻧاﻣج "ﻋالم اﻹبتكار" هو ﻋبارة ﻋن ورشة ﻋﻣل ليوم
واحد ,يهدف إلى إيجاد حلول ﻣبتكره لتحديات واقعة ﻣن
ﻋالم اﻷﻋﻣال ﻋن طريق اﻹبتكار ,التفكير اﻹبداﻋي و
العﻣل الجﻣاﻋي .يختبر الطﻼب ﻣهارات القيادة و
التفكير الﻧقدي ,و ﻣهارة تقديم العروض و التعرف ﻋلى
كيفية ﻧشأة اﻷﻋﻣال التجارية بطريقة ﻣﻣتعة .كﻣا سيتيح
للطلبة فرصة لتطوير ﻣهاراتهم الشخصية ,باﻹضافة
إلى إكتساب ﻣهارة حل الﻣشكﻼت و كيفية العﻣل في
إطار زﻣﻧي ﻣحدد .يبرز دور الﻣتطوﻋين في العﻣل ﻋلى
توسيع آفاق الطلبة و توجيههم في ﻣجال ريادة اﻷﻋﻣال.

يعتﻣد هذا البرﻧاﻣج ﻋلى اسلوب التدريب العﻣلي ﻣن
خﻼل التعرف ﻋلى ﻣفهوم الﻣخاطرة و الربح ﻋن طريق
تأسيس شركة خاصة بالطلبة ,تحت اﻹشراف الﻣباشر
للﻣتطوع .يهدف هذا البرﻧاﻣج إلى تشجيع الطلبة ﻋلى
العﻣل الريادي و ﻋﻣلية جﻣع الﻣعلوﻣات و دراسة
السوق الﻣحلية و تطوير ﻣعلوﻣاتهم العﻣلية إلى جاﻧب
اكتشاف خياراتهم الﻣهﻧية الﻣستقبلية .يوفر البرﻧاﻣج
أيضا ً للطلبة العديد ﻣن فرص التعليم اﻷخرى
كالﻣشاركة في الﻣسابقة الﻣحلية و اﻹقليﻣية.

https://www.surveymonkey.com/r/CS_Registration_2020-2021

https://www.surveymonkey.com/r/ICAMP_Registration_2020-2021

https://www.surveymonkey.com/r/COMP_Registration_2020-2021

