
كن مصدرًا لإللهام وتواصل مع شبكة موجلي  العائلية والتى تتكون من
أكثر من 1200 رائد األعمال و مرشد 

برنامج إرشاد
 رواد األعمال، وقادة شركات

 صغيرة ومتوسطة

ما الذى يمنعك من إطالق العنان لكل إمكانيتك؟
 ابحث عن قادة مؤسسة الفارچ وانتهز الفرصة لكي 

تستفيد من إرشادهم؛ فهم مدربون ذوي الخبرة والنجاح

 لديهم العلم والمعرفة و الخبرة الواسعة  واآلن هم هنا من
أجلك أنت

كن جزءًا منها، فربما تغير حياتك

 تجربة مؤسسة موجلي فى اإلرشاد

mowgli.org.uk

facebook.com/mowglifoundation

@mowglitweets

youtube.com/mowglifoundation
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إشترك اآلن
برنامج إرشاد رواد األعمال / قادة الشركات

 الصغيرة والمتوسطة 
 فى الفترة  ١٢ أيار إلى ١٤ أيار 2014 

لإلشتراك اضغط هنا
آخر موعد للتقديم: ٢٤ نيسان 2014



البرنامج
 يبدأ برنامج األثنى عشر شهرًا بإقامة ورشة عمل أولية مكثفة مدتها يومان حيث ستتعلم وتقوم

 ببناء العالقات وتلتقى مع عدد آخر من رواد األعمال و مرشدين قبل أن يتم اختيار نظير لك لكي
يشاركك في برنامج مدته عام من النماء والتطور المتبادل

ستعملون معًا على تطوير خطة العمل المشتركة التى ستشكل أساسًا لعالقة اإلرشاد

 تجربة مؤسسة موجلي فى اإلرشاد

برنامج إرشاد رواد األعمال / قادة 
الشركات الصغيرة والمتوسطة

من يجب أن يتقدم؟
  رائد أعمال مبتدأ لشركة أو مشاريع اجتماعية  - يديرها لمدة ال

     تقل عن عام
  أصحاب المشروعات التجارية لشركات الصغيرة

  أصحاب المشروعات التجارية لشركات متوسطة الحجم
  أصحاب المشروعات التجارية الخاصة باألعمال العائلية

معاييرالتأهل لرواد األعمال
  أسس عمله الخاص بهيكل واضح و تمويل مضمون

  مزاولة العمل التجارى لمدة ال تقل عن عام
  التمتع بصفات الشخصية القيادية

  اإللتزام ببرنامج التوجيه واإلرشاد لمدة عام -ساعتان فى الشهر
     على األقل باإلضافة الى االلتزام بورشة العمل األولية لمدة يومين
  إمكانية اإلشتراك فى برنامج ا اإلرشاد بشكل ثابت وتمرير فلسفة

     هذا التوجيه وفوائده الى األخرين
 فهم برنامج مؤسسة  موجلي و فلسفتها في اإلرشاد ومبادئه

    وتطبيقاته

لمعرفة المزيد

يجب على جميع المتقدمين الخضوع لمعايير االختيار والجدارة ليتم قبولهم ضمن هذه التجربة

األلتحاق بجامعة   موجلي   
والحفاظ على التواصل 

وتمريره 
الهام وإرشاد  اخرين

 نهاية
الشهر ١٢

حفل التخرج
وتقييم األثر

 تجربة مؤسسة موجلي فى اإلرشاد
 والتوجيه - ورشة العمل األولية

 نهاية
الشهر 3

مراجعة العالقة
اإلرشادية

اليوم الثالث

تصميم إطار 
إتفاق العمل

اليوم الثانى

تجهيز  رائد 
األعمال 

وإيجاد نظير

 نهاية
الشهر 6

مراجعة العالقة
اإلرشادية  

وتقييم األثر

 تجربة مؤسسة  موجلي فى اإلرشاد و
التوجيه - برنامج اإلرشاد

 نهاية
الشهر 9

مراجعة العالقة
اإلرشادية

اليوم األول

تدريب وتجهيز 
المرشد

 عقب تجربة مؤسسة  موجلي  فى
اإلرشاد

لمزيد من المعلومات رجاء التواصل معنا على 
البريد اإللكترونى : info@mowgli.org.uk أو رقم التليفون:

yasmin.samy@lafarge.com  أو بمسئول اإلتصال بمؤسسة الفارچ: ياسمين سامى

mowgli.org.uk

facebook.com/mowglifoundation

@mowglitweets

youtube.com/mowglifoundation
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النتائج
 إزدياد الحافز والثقة وزيادة نسبة نجاح المشروعتحسين مهارات 

 القيادة مثل حسن اإلستماع والتواصل واإلدارة زيادة تنمية الذكاء  
اإلجتماعى 

 زيادة  الوعى الذاتى بقيادة أفضل
 حرية الوصول الى مصادر التعليم باإلضافة الى شبكة موجلي

   العائلية داخل المنطقة من أجل دعم وتنمية فرص جديدة
   للمشروعات التجارية

 زيادة استيعاب أسواق الشرق األوسط وشمال افريقيا للشركات
    الصغيرة والمتوسطة والمنظومة البيئية لرائد األعمال

+44 (0) 1172 020137

إشترك اآلن
برنامج إرشاد رواد األعمال / قادة الشركات

 الصغيرة والمتوسطة 
 فى الفترة  ١٢ أيار إلى ١٤ أيار 2014 

لإلشتراك اضغط هنا
آخر موعد للتقديم: ٢٤ نيسان 2014


