
ط الرا نامج ملخص ال الصف نامج اسم ال شور  الم
"إكتشف عالمك الخاص"

يقدم برنامج "عالمنا" للطالب أساسيات اإلقتصاد 
الشخصي و يعرفهم على أهمية القرارت التي يتخذها 
المستهلكون لتلبية إحتياجانهم و رغباتهم. كما يعرف 

البرنامج الطالب على دور المال في المجتمع اإلضافة 
إلى تزويدهم بمفهوم الكسب, اإلدخار, و المشاركة.

"الخطوة األولى إلكتشاف عالم العمل"
يقدم برنامج "عائالتنا" للطالب مصطلح ريادة األعمال 

من خالل التعرف على كيفية مساهمة وظائف و 
مشاريع أفراد العائلة في معيشة و رفاهية األسرة. كما 

يتعرف الطالب على مفهوم الحاجات و الرغبات و 
كيفية وضع العائالت للخطط من أجل الحصول على 

السلع و الخدمات.
"كن مستثمراً ذكياً "

يهدف برنامج "المستثمر الذكي" إلى نشر المعرفة 
المالية و تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية المتعلقة 
بإدارة األموال, اإلدّخار, و التخطيط المالي الذكي 

للمستقبل من خالل أنشطة تعليمية تفاعلية.

"اكتشف روح الريادة“

برنامج "المبتكر الصغير" هو عبارة عن ورشة عمل 
ليوم واحد, يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات 

واقعية من عالم األعمال عن طريق اإلبتكار, التفكير 
اإلبداعي, والعمل الجماعي. يختبر الطالب مهارات 
القيادة و التفكير النقدي, و مهارة تقديم العروض و 
التعرف على كيفية نشأة األعمال التجارية بطريقة 

ممتعة.

"تعّرف على محيطك اإلقتصادي"

من خالل األنشطة 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 
األعمال التجارية في جميع أنحاء العالم.

"هل تريد ان تتعلم لغة المستقبل"

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

 سيتعلم الطالب كيفية إنشاء فيديو رسوم متحركة 
قصير. البرنامج عبارة عن مجموعة من التعليمات التي 

تخبر الكمبيوتر أو األجهزة اإللكترونية األخرى ما 
يجب القيام به. تمت كتابة هذه التعليمات أو األوامر 
بلغة اصطناعية. البرنامج النصي المستخدم غالبا ما 

يشار إليه باسم كود أو رمز الكمبيوتر.

"تعلم كيف تدير أموالك"
يهدف برنامج "أموالي و مستقبلي" إلى تعريف الطالب 

بفمهوم الثقافة المالية والريادة باإلضافة إلى خطوات 
بدء عمل تجاري وأهمية اإلطالع على الدراسات 

اإلجتماعية، بما فيها إدارة األموال، السلع، الخدمات 
واألسواق العالمية.

"تعلم كيف تكون ريادياً ناجحاً "

يعمل برنامج "أنا ريادي!"  على مساعدة  الطالب 
للتعرف عن الرياديين و الخصائص الشخصية التي 
يجب أن يكسبوها ليصبحوا رواد أعمال ناجحين في 

المستقبل باإلضافة إلى قصص نجاح رواد أعمال 
عالميين.

"حدد مسارك المهني اآلن"

يوفر برنامج "االقتصاد من أجل النجاح" من خالل 
األنشطة العملية المفاهيم األساسية حول التمويل 

الشخصي, و أهمية الخيارات التعليمية و المهنية المبنية 
على المهارات و االهتمامات و القيم الشخصية لدى 

الطالب. باإلضافة إلى أهمية التعليم وتأثيره على الدخل 
في المستقبل.

"كن ريادياً 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.

ة ن  الرقم ح برامج إنجاز ال
ة المرحلة االبتدائ
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ة  المرحلة الثان



"ابداء مشروعك التجاري"

من خالل تطوير العناصر األساسية لخطة مشروع 
ً " الطلبة لبدء مشروع  تجاري, يشجع برنامج "كن رياديا

تجاري أثناء دراستهم في المرحلة الثانوية.

"تهيئة الطلبة لسوق العمل"

يَتَعرف الطلبة من خالل هذا البرنامج على أهمية السعي 
إلى المهن التي تساعدهم على تحقيق النجاح في حياتهم 

المستقبلية و األستعداد لسوق العمل.

"خطط لمستقبلك المالي"

يركز برنامج قراراتي المالية على طرق كسب المال, 
إنفاق المال بحكمة و ذلك عن طريق وضع ميزانية 
محددة, تشمل ادخار و استثمار األموال, و يتعرف 

الطلبة من خالله على أهمية التعامل مع القروض و 
بطاقات اإلئتمان بحذر و إدراك التبعات المبنية على 

القرارات المالية الشخصية.

"نظرة عن قرب لعالم العمل"

برنامج "مالزمة الوظائف" يلبي احتياجات مجموعة 
متنوعة من طلبة المرحلة الثانوية, من خالل جلسات 

إثرائية تفاعلية و أنشطة عملية إلعدادهم لسوق العمل و 
الوظائف المستقبلية.

"إعداد سوق العمل"

يساعد برنامج "النجاح المهني" في تنمية و احتياجات 
الطلبة للحصول على الوظيفة المناسبة و المحافظة 

عليها في المؤسسات النامية.

برنامج "عالم اإلبتكار" هو عبارة عن ورشة عمل ليوم 
واحد, يهدف إلى إيجاد حلول مبتكره لتحديات واقعة من 

عالم األعمال عن طريق اإلبتكار, التفكير اإلبداعي و 
العمل الجماعي. يختبر الطالب مهارات القيادة و 

التفكير النقدي, و مهارة تقديم العروض و التعرف على 
كيفية نشأة األعمال التجارية بطريقة ممتعة. كما سيتيح 

للطلبة فرصة لتطوير مهاراتهم الشخصية, باإلضافة 
إلى إكتساب مهارة حل المشكالت و كيفية العمل في 

إطار زمني محدد. يبرز دور المتطوعين في العمل على 
توسيع آفاق الطلبة و توجيههم في مجال ريادة األعمال.

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

يعتمد هذا البرنامج على اسلوب التدريب العملي من 
خالل التعرف على مفهوم المخاطرة و الربح عن طريق 

تأسيس شركة خاصة بالطلبة, تحت اإلشراف 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 

أيضاً للطلبة العديد من فرص التعليم األخرى 
كالمشاركة في المسابقة المحلية و اإلقليمية.

الصف الحادي ع  كة  برنامج ال

الصف الحادي و الثا ع  https://www.surveymonkey.com/r/JS_Registration_2020-2021مالزمة الوظائف 

الصف العا  ا  اد https://www.surveymonkey.com/r/BE_Registration_2020-2021كن ر

https://www.surveymonkey.com/r/PF_Registration_2020-2021 الصف الحادي ع  ة  قرارا المال
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ار https://www.surveymonkey.com/r/ICAMP_Registration_2020-2021الصف الحادي و الثا ع عالم اإلبت
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