
  

 

  

/االمملكة ااألررددنيیة االهھاشميیةووززااررةة االتربيیة وواالتعليیم  
االثانياالجزء  - برنامج كاببلتدرريیب االميیسريین  وررشةل االزمنيبرنامج اال  

25 عمانن مم2014 كانونن االثاني 30-  

	  

االسبت االوقت  
25/1/2014 

ااألحد  
26/1/2014 

ااالثنيین  
27/1/2014 

االثالثاء  
28/1/2014 

ااألرربعاء  
29/1/2014 

االخميیس  
30/1/2014 

8.30 – 10.30 

اافتتاحح االوررشة  
توقعاتت االمشارركيین   

أأهھھھداافف االوررشة ووعرضض 
جدوولهھا االزمني   

 وااعد االجلساتتق

مرااجعة تقيیيیم االيیومم االسابق  
  :ةتعليیميی صحص 3

1االموضوعع  6االوحدةة   
)(ااختيیارر سوقق مناسبة  

2االموضوعع  6االوحدةة   
(ااختيیارر موقع االمؤسسة)  

3االموضوعع  6االوحدةة   
 (ااألشكالل االقانونيیة لملكيیة االمنشآتت)

مرااجعة تقيیيیم االيیومم االسابق  
1 االموضوعع 7االوحدةة   

(ااستخداامم ااألشخاصص ووإإددااررتهھم)  
2االموضوعع  7االوحدةة   

(االعمل االالئق للمستخدميین)  
 

مرااجعة تقيیيیم االيیومم االسابق  
حصتانن تعليیميیتانن:  

7االموضوعع  7االوحدةة   
ااالحتفاظظ بالسجالتت  1(إإددااررةة ااألمواالل جج

ووددفتر صندووقق بسيیط)  
7االموضوعع  7االوحدةة   

 االتدفق االنقديي) 2(إإددااررةة ااألمواالل جج

مرااجعة تقيیيیم االيیومم االسابق  
 

مقهھى االجامعة: مجموعاتت 
عمل  

 

مرااجعة تقيیيیم االيیومم االسابق  
 لعبة االمشرووعاتتتطبيیق 

: االوحدةة من قبل االمشارركيین
ااألوولى  

 

    ااســــــــتـــــرااحــــــــة   10.45 – 10.30

10.45 – 12.45 

مرااجعة عامة لموضوعاتت 
االوحدااتت االسابقة  

 توززيیع موضوعاتت االوحدااتت
على االمشارركيین  

لني تحديید أأفكارر االمشرووعاتت اا
سيیعمل االمشارركونن على 

 هھاططإإعداادد خ

حصتانن تعليیميیتانن:  
4االموضوعع  6االوحدةة   

(تحديید االتكاليیف االتي تتكبدهھھھا 
االمؤسسة)  

5االموضوعع  6االوحدةة   
(ااألمواالل  االالززمة إلنشاء مؤسسة)  

 لعبة االبرجج

:ةتعليیميی صحص 3  
االمبيیعاتت)(إإددااررةة  3االموضوعع  7االوحدةة   
(االتعامل مع  4االموضوعع  7االوحدةة 
)االمورردديین  

5االموضوعع  7االوحدةة   
(ااستخداامم االتكنولوجيیا في االمؤسساتت 

 االصغيیرةة)

حصتانن تعليیميیتانن:  
(بيیانن االدخل) 8االموضوعع  7االوحدةة   
8االموضوعع  7االوحدةة   

(نموذذجج االميیزاانيیة االعموميیة)  
لقاء مع رريیادديي أأوو رريیادديیة  

 مناقشة فواائد االلقاء

عرضض عمل مقهھى االجامعة: 
مجموعاتتاال  

 

لعبة تطبيیق تكملة 
من قبل  االمشرووعاتت
: االوحدةة ااألوولىاالمشارركيین  

 

    ااســــــــتـــــرااحــــــــة غـــدااء   13.45 – 12.45

13.45 –  15.15 

لعبة االمشرووعاتت: االوحدةة 
ااألوولى  

 

حصتانن تعليیميیتانن:  
6االموضوعع  6االوحدةة   

إلنشاء (االحصولل على ااألمواالل 
مؤسسة)  
7االموضوعع  6االوحدةة   

 (ططرقق االدخولل إإلى عالم ااألعمالل)

حصة تعليیميیة:  
6االموضوعع  7االوحدةة   

(خضرنة االمؤسساتت)  
 تحضيیر ااألسئلة للريیادديي

حصة تعليیميیة:  
1االموضوعع  8االوحدةة   

(مصاددرر االمعلوماتت وواالمساعدةة)   
 لعبة االتوااصل: االجريیدةة

ألستكمالل مجموعاتت عمل 
خطط عمل مؤسساتهھم 

االمختاررةة  
 

االمتابعة وواالتقيیيیم لبرنامج 
نماذذجج االمتابعة وو كابب  

أأددوواارر االمدررسيین 
وواالمشرفيین في تطبيیق 
 االبرنامج ووااإلشراافف عليیهھ

    ااســــــــتـــــرااحــــــــة   15.30 – 15.15
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15.30 – 16.30 

تكملة لعبة االمشرووعاتت: 
االوحدةة ااألوولى  

 
 االتقيیيیم االيیومي

لعبة االشفاطط   
 
 

 االيیومياالتقيیيیم 

لعبة ااإلنتاجج  
 
 

 االتقيیيیم االيیومي

حصة تعليیميیة:  
3االموضوعع  8االوحدةة   

(تفسيیر ااستنتاجاتت خطة عمل االمؤسسة)  
 االتقيیيیم االيیومي

عرضض خطط عمل 
االمؤسساتت االمعدةة من قبل 

االمجموعاتت  
 االتقيیيیم االيیومي

تقيیيیم االوررشة وومرااجعة 
ااألهھھھداافف وواالتوقعاتت  

ووتوززيیع  االوررشة ختتامماا
 االشهھاددااتت

 


