
 :اعمال للشباب
 "اآلن التضامن"شباب 

 األعمالبرنامج ريادة 

 
 ؟سنة( 30)و( 18) بين عمركهل 

 تكون صاحب عمل مستقل في اليونان؟ أنل تريد ه ؟خاص بكحلمك بإنشاء عمل  تحقق أن تريدهل 
 العمل؟بهذا  الالزمة للبدء بأنك ال تملك األدواتتشعر  كواألفكار ولكن لديك الرغبةأنت 

 ليس بعد اآلن!

 ( وبالتعاون معIRC، بدعم من لجنة اإلنقاذ الدولية )(SolidarityNowالتضامن اآلن ) منظمةألن 
في أثينا  "للشباب األعمالريادة "مجاني بعنوان  تدريب، تنظم برنامج Knowlالمؤسسة االجتماعية 

 .ساعة 40يستغرق 

 

 التحليل
 

 

 ةــالرؤي

 احـجــالن

 املعـالـجة الـحـــل



 ستكتسب المعرفة وتطور المهارات الضرورية التخاذ خطواتك األولى كمحترف المتكامل،في هذا البرنامج 
 .تجاري ناجح مشروعسوف تتعلم المبادئ األساسية لريادة األعمال والطريقة التي ستساعدك على بناء و 
 ؟األفضلالشيء و 

البرنامج بنجاح على التمويل األولي لبدء  سينجزون من المشاركين الذين شخص  (40)سيحصل 
المشورة ( شخص على 40ال )فيه ى سيتلق صلخاا يتدريبالبرنامج الب ةإثناء المشارك .أعمالهم

 الموجهين المحترفين!من والتوجيه من رواد األعمال و 
 ماذا تنتظر؟

 !الموجود أدناه استمارة االشتراك فيوقم بتعبئة طلبك عن البرنامج  المفصلةاقرأ المعلومات 
 

 مكان.( 330ال )ضمن من في البرنامج هناك مكان لك 
 !business (is) for YOUthن أل 
 

 :االشتراك شروط
 

 .اإلقامة في أثينا طوال مدة استمرار البرنامجالبرنامج، على المشتركين ب •
 .عاما 30 إلى 18 سن االشتراك: من •
 فيدون من الحماية الدوليةالمستو قانونيا في اليونان  ن وطالبي اللجوء المقيموالالجئين  •

 واليونانيون العاطلين عن العمل. القانونية في اليونانحاملي اإلقامة المهاجرين و 
المهارة على األقل في احدى اللغات التالية: اليونانية او االنجليزية او العربية او الفارسية او  •

 الفرنسية.

 اختيار المشاركين
 سيتم اختيار العدد النهائي للمشاركين عن طرق المقابالت الشخصية.

 (.330العدد األقصى للمشاركين )
 



 المدة الزمنية:
 .)على مدى أربع أسابيع(( ساعة تدريب 40( دورة مختلفة مؤلفة من )15سيتم تنفيذ التدريب في )

 عات الدروس سوف تعلن قريبا للمشاركين.اأيام وس
 التكاليف:

 .المشاركة مجانية لجميع المشاركين
 :الشهادة

 جميع المشاركين الذين يتمكنون من إنهاء التدريب بنجاح سيحصلون على شهادة حضور.
 

 اضغط على الرابط باألسفل وامأل االستمارة. ببرنامج التدريبللتقدم بالمشاركة 

Application form to participate in the training program 

Business for Youth 
 

 youth@solidaritynow.orgمعلومات إضافية:  ألي
 

 وبالتعاون مع لجنة اإلنقاذ الدولية باالشتراك مع   جتماعيةالسيتي ا مؤسسة تدعمههذا المشروع 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O4Aj2UK0oEyvetF8ukAjRRCeaKMfCJlGnCqNMHYsfZRUNkIzNEFUM0I0WUlRVlNIMzE2QzEwNEI2Qi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O4Aj2UK0oEyvetF8ukAjRRCeaKMfCJlGnCqNMHYsfZRUNkIzNEFUM0I0WUlRVlNIMzE2QzEwNEI2Qi4u
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