ENTERPRISE DEVELOPMENT SERVICES

مخيم رواد األعمال
فى عطلة نهاية األسبوع
خطوتك األولى لتصبح رائد أعمال

برنامج مقدم من
سمارت شارت للتدريب و التوجيه بالتعاون مع مؤسسة خدمات تطوير
المشاريع بالمملكة المتحدة ()Enterprise Development Services

لمن هذا البرنامج
•

رواد األعمال المبتدئين

•

لألفراد فوق سن  16سنة من الجنسين

•

طالب المرحلة الجامعية و الثانوية والخريجين والموظفين

•

من لديه رغبه بالدخول لعالم ريادة األعمال

محتوى البرنامج

األهداف
	•إستكشاف مهاراتك وقدراتك
الريادية
	•فهم أسس االبتكار في المشاريع
الناشئة
	•فهم منهجية عمل المشاريع
الريادية الناشئة
	•تعلم استنباط األفكار الريادية

المخرجات
	•مهارات التفكير الريادي
	•مهارات اإلبداع الريادى
والممارسات ذات الصلة
بالمشاريع الريادية

	•المهارات األساسية إلدارة
المشروع الريادي واإلبداع الريادي

	•مهارات العمل اإلداري للمشاريع

	•فهم احتياجات العمالء وآليات

الريادية وإدارة العمالء

خطة عمل لمدة  100يوم تنتهى

	•إعداد نموذج العمل التجاري

البرنامج التدريبي

منهجية إدارة المشروعات الناشئة

	•استنباط أفكار لمشاريع ريادية

ونموذج العمل التجاري وإعداد

	•تقديم الدعم للمتدربين لما بعد

	•مدخل في ريادة األعمال و

	•مهارات تسويق مشروعك الريادي

	•تقييم مهاراتك كرائد أعمال

بتأسيس مشروعك الريادي

المحتوى

لمشروعك وخطة نموه
	•إعداد خطة تنفيذ مشروعك على
أساس  100يوم وعرضها

اكتساب عمالء
	•تعلم كيفية استنباط األفكار
للمشاريع الريادية
	•إعداد نموذج العمل التجاري
لمشروعك الريادي
	•إعداد خطة عمل لمدة  100يوم
تنتهي بتنفيذ مشروعك الريادي
	•ورشة مفتوحة لمساعدتك بإعداد
نموذج العمل التجاري وخطة 100
يوم لتنفيذ مشروعك و خطواتك
القادمة

الشهادة واإلعتماد
يمنح الحضور شهادة معتمدة من ILM – UK

قيمة اإلستثمار في البرنامج
	•رسوم البرنامج (  5000ريال سعودي ) ( المقاعد محدودة )
	•خصم  %5للتسجيل المبكر
	•خصم  %10للمجموعات (  3فأكثر )

مقدمي البرنامج
منذر الداود
	•استشاري وقائد فرق تدريب متخصص فى ريادة األعمال
	•إستشارى وقائد فرق تدريب متخصص فى ريادة االعمال
	•ماجستير فى االداره الدولية من الواليات المتحدة االمريكية
	• ١٣سنة فى ادارة شركات صناعيه
	• ١١سنة فى تأسيس وادارة برامج دعم رواد األعمال وتأسيس المشاريع الناشئة

الرياض  17 -15فبراير 2018

برنامج معتمد من ILM

 3أيام  25 /ساعة تدريبية

يقدم بالعربية  /اإلنجليزية

للمزيد يرجى زيارة الموقع www.smartchart.com.sa
للتسجيل يرجى تعبئة النموذج http://smartchart.com.sa/courses/weekend-bootcamp-entrepreneurs/
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