هل أنت مرشد؟ بادر بمساعدة الرواد اإلجتماعيين
المتأهلين لجائزة الملك عبد اهلل الثاني لإلنجاز و اإلبداع
الشبابي لعام  2015للفوز والنجاح ،بينما تعزز مهاراتك
تجربة إرشاد وتوجيه موغلي  ٢٣ - ٢0آب

شارك اآلن

برنامج إرشاد الرواد اإلجتماعيين
من  ٢٣ - ٢٠آب 2015
أنقر هنا للتسجيل
آخر موعد للتقديم ٧ :آب ٢٠١٥

هل تريد إرشاد و تمرير خبرتك في األعمال للرواد
اإلجتماعيين المتأهلين لجائزة الملك عبد اهلل الثاني
لإلنجاز واإلبداع الشبابي اإلقليمية لعام 2015؟
هل ترغب بتطوير ذاتك وتنمية قدراتك و تعلم مهارات
جديدة من خالل تجربة تفاعلية فريدة؟
شارك وانضم لشبكة خريجي موغلي العالمية والتي تزيد عن  1600مرشد
ورائد اعمال.

شارك اآلن ،يمكن أن تغير حياتك.

mowgli.org.uk
facebook.com/mowglifoundation
@mowglitweets
youtube.com/mowglifoundation
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النتائج

معايير اختيار المرشدين

تعزيز مهاراتك في االستماع الفعال ،االتصال والتواصل و اإلدارة
تطوير المهارات القيادية مثل الذكاء العاطفي والوعي الذاتي
اإلنضمام إلى شبكة عائلة موغلي العالمية للحصول على الدعم
وفرص جديدة لتطوير األعمال
زيادة فرص دخول أسواق جديدة وفهم أوسع لسوق المشاريع
الصغيرة والمتوسطة
عضو فعال في شبكة ريادة األعمال في األردن

سجل حافل بالنجاحات كرائد أعمال ،أو مدير تنفيذي لشركة أو
رئيس دائرة أو مهني مع  5+سنوات خبرة في إدارة الموارد
المالية  /الربح والخسارة والموظفين
خبرة في العمل في أسواق إقيلمية أو دولية مع شبكة اتصال
واسعة ومتنوعة
الفهم الكامل لمبادئ وفلسفة موغلي للتوجيه واإلرشاد..
المزيد من المعلومات
االلتزام بعالقة اإلرشاد\دور إرشاد الرياديين اإلجتماعيين لسنة
واحدة (بما ال يقل عن ساعتين شهريا ،باإلضافة إلى ورشة
التأهيل والتطويراألولية والتي تدوم  3أيام في بداية العام)
اإللتزام واالستعداد لتمرير فلسفة وفوائد اإلرشاد والتوجيه
المكتسبة
فهم وإدراك لريادة األعمال االجتماعية ،تحدياتها وآليات إنجاحها

شارك اآلن

برنامج إرشاد الرواد اإلجتماعيين
من  ٢٣ - ٢٠آب 2015
أنقر هنا للتسجيل
آخر موعد للتقديم ٧ :آب ٢٠١٥

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

البرنامج
تجربة موغلي لإلرشاد والتوجيه هي عبارة عن برنامج يدوم  12شهرا يتم إطالقه بورشة عمل
مركزة تدوم  3أيام مع مبيت ،حيث ستتعرف على مرشدين آخرين ،تبني عالقات ،وتتواصل مع
أصحاب مشاريع ناشئة قبل أن يتم التشبيك مع أحد الرياديين لمدة سنة ،من التنمية و النمو
المتبادل.
معًا ،سوف تضعون إطارا لعالقتكم والذي من شأنه أن يشكل أساسا لعالقة اإلرشاد والتوجيه
الخاصة بكما

الجدول الزمني للبرنامج
تجربة مؤسسة موغلي فى اإلرشاد
والتوجيه  -ورشة العمل التأسيسية
اليوم األول

تدريب وتجهيز
المرشد

اليوم الثانى

تجهيز رائد
األعمال
والتشبيك مع
المرشد

تجربة مؤسسة موغلي فى اإلرشاد و
التوجيه  -برنامج اإلرشاد

اليوم الثالث

نهاية
الشهر 3

بلورة اتفاقية
العمل وإطار
التعاون
بالعالقة
االرشادية

مراجعة العالقة
اإلرشادية

نهاية
الشهر 6

مراجعة العالقة
اإلرشادية
وتقييم األثر

ما بعد تجربة مؤسسة موغلي فى
اإلرشاد

نهاية
الشهر 9

نهاية
الشهر 12

مراجعة العالقة
اإلرشادية

حفل التخرج
وتقييم األثر

االلتحاق بشبكة خريجي
موغلي ،متابعة التواصل
وتمرير المعرفة المكتسبة،
وإلهام وإرشاد اخرين

موقع الورشة
فندق مونتريال  -الشوبك
التكاليف
ال توجد تكاليف للمرشدين المشاركين في هذا البرنامج اإلرشادي
للمزيد من معلومات
نرجوالتواصل مع سارة أبجبج  sarah.abjeg@mowgli.org.ukأو اإلتصال+44 (0) 1172 020137 :
جائزة الملك عبد اهلل الثاني لإلنجاز و اإلبداع الشبابي
تهدف جائزة الملك عبداهلل الثاني لإلنجاز واإلبداع الشبابي إلى تكريم وتقديم الدعم للشباب العربي من كال الجنسين في كافة أرجاء الوطن العربي الذين استنبطوا حلو ً
ال
مبتكرة لمواجهة التحديات الملحة التي تواجهها مجتمعاتهم على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والبيئي .تم خلق الجائزة للتشجيع على التوصل لحلول خالقة لحل
المشكالت وتشجيع الحوار والتعاون بين الشباب العربي .من خالل تسليط الضوء على جهود الشباب المتميزة في تحقيق التغيير االجتماعي ،تسعى الجائزة أيضا إلى تشجيع
جيل اليوم والمستقبل من الشباب العربي للقيام بدورهم كمواطنين فاعلين.
يحصل الفائز على جائزة مالية بهدف تطوير مشروعه وتعزيز تأثيره االيجابي ،بينما يحصل المرشحون العشرة النهائيون على فرصة المشاركة في برنامج ماوغلي لإلرشاد
والتوجيه لمدة عام وكذلك على برنامج تدريبي خاص لبناء قدراتهم باإلضافة إلى تقدير جهودهم الكبيرة.

mowgli.org.uk
facebook.com/mowglifoundation
@mowglitweets
youtube.com/mowglifoundation
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