
 

  

 تنظيم المشاريعلبرنامج المرأة العربية 

 "؟حديثا ست عملك الخاص  ؟ هل أس  على وشك تأسيس مشروعك الخاص   هل أنت

 

 

 

 

 

 

  

يصا" ليساعدك على الن جاح ل بالكامل، قد أعد خص  مي بطلب لتشاركي ببرنامج تدريب ممو   تقد 
 !  في تأسيس أو تطوير مشروعك الخاص 

 
 على مهارات العمل باللغة العربية: يوما من التدريب 51

 

 تأسيس األعمال الناجحة 

 كيفية تسجيل األعمال في لبنان 

 يتهامتنكيفية تمويل أعمال تجارية جديدة أو 

 اإلقتصادية كيفية تقييم المخاطر والجدوى 

 التخطيط اإلستراتيجي 

 دفق النقديتمحاسبة والال 

 خدمة الزبائن 

 مهارات البيع 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لة من مؤس  لإن  برنامج المرأة العربية    سيدة  02وتنف ذها أمديست. في كل عام تستفيد  سة سيتيتنظيم المشاريع هو مبادرة ممو 

 . المغربولبنان واألردن و العراقفي كل من  برنامج المرأة العربية لتنظيم المشاريعمن 

 تدريب

 إرشاد

 دعم مجموعة العمل

 وضع خطة العمل

 تواصل مع ممولي مشاريع

 خبرة نساء أعمال ناجحات

 
ي إلى ا دة استفدن من هذا البرنامج منذ عام  02نضم  !0255سي   



 المكان:                          
 

 وقات التدريب:أمواعيد و

 بيروت دقافنأحد  غرفة اجتماعات في

 )الحقا" تحديدهسيتم (

          

 

 

 شباط 21 في والجمعة شباط 21في  خميسال

 شباط 21 والخميس في شباط 21 في ثالثاءال
 شباط 12 والخميس في شباط 12 في الثالثاء

 آذار 2 والجمعة في آذار 5 خميس فيال
 آذار 21 آذار والخميس في 21 في الثالثاء

 آذار 21آذار والخميس في  21الثالثاء في 

 آذار 11آذار والجمعة في  12والخميس في آذار  12ثالثاء في ال
 

 
      ةرابعصباحا و تنتهي عند ال العاشرة و النّصفالجلسات عند تبدأ 

 .ظهرا و النّصف

 انوجلستان تدريبيتشهرية )لمدة نصف يوم( -نصف وستعقد اجتماعات

  .1125نيسان وتشرين األول في أيام السبت بين شهري 
 

 

 

 تقديم الطلب:
 

 ة و أرسليها:اإلنكليزيّ  اللغة أوالعربيّة  االستمارة بالكامل باللغة إمألي
  

 211مقسم  989901-01عبر الفاكس إلى:                                   
 ajerab@amideast.orgعبر البريد اإللكتروني إلى:                       

 أمديست، بناية البازركان، شارع رياض الصلح، ساحة النجمة             شخصيّا إلى:                           
  

 0251، كانون الثاني 1ة لتسليم الطلبات: خر مهلا  
  

 

 لمعلومات إضافي ة

 

 ajerab@amideast.org :بريد إلكتروني، 112مقسم 989901-01  :لبنان، هاتف/اإلتّصال بأليسون جراب في أمديست
 

 

 أمديست حول
الشرق  مكتبا" في  11. عبر أكثر من أمديست هي منظمة غير ربحية أميركية بارزة عاملة في أنشطة دولية في التعليم والتدريب والتطوير

موظفا" محترفا" و متفانيا"، تقدم أمديست خدماتها و برامجها لتحقيق المساواة في الفرص  251و بما يفوق عن  األوسط وشمال إفريقيا

سوق العالمية. مكاتب أمديست للنجاح في الالمطلوبة تطويرها، دعم المؤسسات المحلية، و تطوير المهارات اللغوية و المهنية والتعليمية  

، األردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، المملكة العربية السعودية، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، الضفة ، العراقمتواجدة في مصر

  www.amideast.orgاإللكتروني الموقعافية، الرجاء زيارة اليمن. للحصول على معلومات إض، و الغربية/غزة

 

 حول مجموعة سيتي المصرفية

كثر أدولة ويبلغ عدد عمالئها  221المالية، اذ تنتشر في أكثر من  اتالمقدم الرئيسي على مستوى العالم للخدم المصرفية تعتبر مجموعة سيتي

توفر المجموعه لعمالئها باقة من الخدمات المصرفية الشخصية ومليون عميل من االفراد والشركات ومؤسسات القطاع العام.  111من 

 . لمزيد منوالثروات واالئتمانية، اضافة الى الخدمات المصرفية للشركات وخدمات االستثمار والتأمين والوساطة المالية وادارة األصول

 www.citigroup.comالموقع يرجى زيارة المعلومات، 

 

 حول مؤسسة سيتي االجتماعية
تقدم مؤسسة سيتي االجتماعية الدعم للمنظمات التي تساعد الناس في تحسين حياتهم ونمو أعمالهم وشركاتهم وكذلك مساعدة المجتمعات في 

ى أربعة محاور أساسية هي: التمويل متناهي الصغر، تطوير االزدهار حول العالم. توجه مؤسسة سيتي المنح المقدمة منها بصفة أساسية إل

المؤسسات الصغيرة، تعليم الجيل القادم وبناء المجتمعات، وتطوير القدرات المالية للمجتمعات. كما تعمل مؤسسة سيتي االجتماعية مع 

 برامج الخاصة باستدامة البيئة وتطوير الحلولشركائها من مؤسسات التمويل متناهي الصغر وتلك المعنية بدعم المؤسسات الصغيرة لدعم ال

   www.citifoundation.comالموقع الخالّقة في هذا المجال. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 


