
 

 

 

 

بالشراكة مع مؤسستي  B-Hub  ألعمال في جامعة بيرزيتملتقى 

Oxfam  وCare  فرص جديدة للشباب/الشابات لبدء  يقدم

 مشاريعهم الخاصة
 

ات على الشباب والشاب البرنامج يشجع" هو اسم على مسمى حيث يجمع البرنامج بين القطاعين الزراعي والتكنولوجي حيث -E "فلفل

هنا جاء  ومن التكنولوجية " واالبتكاراتمثال على ذلك الفلفل" البدء بمشاريعهم الخاصة على ان تجمع هذه المشاريع بين الزراعة

  ".Eحرف"

 

ث حي ة.الزراعي مجال يدعم اصة والتي تهتم بالقطاع الزراعي أو ألمساعدة الشباب/الشابات لبدء مشاريعهم الخ البرنامجيهدف 

 .امشروع 15تمويل أفضل المشاركة في و شاركينالبرنامج بناء قدرات الم يقدم

 

إلى المشاريع التي تشمل الهندسة، والتكنولوجيا،  الزراعية التقليدية اريعمن المشفي نطاق واسع  تعدة مجاالسيدعم البرنامج 

 .ألخرىا والعناصرالمواشي  لعالجطبيعية وإنتاج مواد  األغذية، تصنيع، ووتسويقها نقل المنتجات الزراعيةعمليات ، ووالبيئة

 

 الضفة الغربيةبمختلف مناطق  تعريفية لمدة يوم واحد عمل ورشة 19فكرة لمشروعك سنعقد  إليجادمساعدتك ل. 

ريع لمشاتحويل هذه المشاكل مشاكل القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة به وكيفية  مناقشةفي ورشات العمل سيتم 

خبراتهم وستحصل على إجابات  لالستفادة من الزراعية عحة بالمشاريالناج أصحاب التجارب من مشاركةضوستت. مربحة

 . الزراعيين األعمال والخبراءألسئلتك من قبل خبراء 

 ط قوة تبرز جميع نقا هيكلة وبناء فكرة مشروع ناجحفي  تدريبيةمساعدتك إلتمام العمل على فكرتك سنعقد ورشات ل

وهو ما يتطلب تقييم قدرة السوق على استيعاب المشروع  تقييم إمكانية نجاح واستمرار الفكرة الفكرة، ومنها يتم

منتج أو الخدمة، وإمكانياتها في المنافسة وتحقيق الربح، ما يساعد في تصميم المنتج أو الخدمة بما يلبي الوالمخرجات من 

 احتياجات ورغبات المستهلك

  لعرض مشروعك على الممولين للحصول على تمويل لشراء اآلالت والمعدات الالزمة  في االعدادسنساعدك أيضا

 لمشروعك.

 

  سوقنا:من هم المدعوون لالستفادة من برنامج 

 

الخاصة  تاالحتياجا األشخاص ذوي تعليمية. ةأي خلفي معدون سن الثالثين، من أي مناطق في الضفة الغربية،  /الشاباتالشباب

 .لالشتراك بالبرنامج مرحب بهم بشدة
 

 

ر للتفكيالمهن الصحية  ،المجاالت التقنية ،الهندسة ،لوجيا المعلوماتوتكن الزراعة، الذين يدرسون /اتنحن نشجع الطالب

 حول تطبيق مجاالت دراستهم على الصناعة الزراعية وبدء أعمالهم الخاصة في تخصصاتهم لصالح الصناعة الزراعية!

  

 

الذين يمتلك آباؤهم نشاًطا تجاريًا مرتبًطا بالقطاع الزراعي، وذلك لتعزيز وتوسيع نطاق األعمال التجارية  /اتكما نشجع الشباب

 
   



 العائلية! أو التفكير في عمل جديد مع والديك أو شركاء في المجتمع الخاص بك! 

 

 مراحل البرنامج:

 

الزراعة والقطاعات المرتبطة بها وكيف يمكنك ورشة عمل تعريفية ليوم واحد لمناقشة المشاكل في  ستشمل: تجهيزال مرحلة( 1

 الفيس بوكيرجى متابعتنا على صفحة  ،الورشاتأماكن عقد )لالطالع قائمة  مشروع مربحتحويل هذه المشاكل إلى 

  ook.com/BhubBZUhttps://www.faceb) 

 

مناطق مختلفة لتتناسب مع أماكن  4. سيتم إجراء أربع ورش عمل في مشروعالهيكلة تدريب لمدة يومين على  المرحلة األولى:( 2

 تواجد المتدربين.

 

 لهذه المرحلة.من المتقدمين لالشتراك في المشروع  80سيتم اختيار 

 

 وتحليل بيانات السوق ووضع اللمسات األخيرة على نموذج األعمال لمشروعه. بعد ورشة عمل، سيتم مساعدة كل متدرب في جمع

 

 ورش عمل في ة. سيتم إجراء ثالثللمشروعيوم واحد حول محتوى خطة العمل ورشة عمل تدريبية لمدة  المرحلة الثانية:( 3

 .الغربيةالضفة  في والوسط والجنوب الشمال مناطق

 

 .لمشروعه خطة العملل متدرب في إعداد سيتم مساعدة ك العمل،بعد ورشة 

 

 المشاريع.بناء على مؤشرات السوق وإمكانية تنفيذ ونجاح  لهذه المرحلة مشروع 60سيتم اختيار 

 

يتم إجراء بحيث  .االقتصادية الجدوىوتحليل  لمشروعلاإلدارة المالية تدريبية لمدة يومين حول  عمل ورشة :الثالثةالمرحلة ( 4

 .الغربيةمن الضفة  والوسط والجنوب الشمال مناطقورش عمل في  ةثالث

 

  .لمشروعهسيتم مساعدة كل متدرب في إعداد البيانات المالية  العمل،بعد ورشة 

 

 .العملبناء على خطة  لهذه المرحلة مشروع 30سيتم اختيار 

 

 .متدرب على تطوير خطة كاملة للمشروع 30( مساعدة كل من 5

 

 . مرشحا للحصول على التمويل 15- 10على الممولين واختيار  المشاريععرض ( 6

 

 . االتفاق عليها تم على المشاركة التي ناءً بلمشاريع التي سيتم اختيارها من قبل لجنة الممولين ل المعدات شراء( 6

 

 خالل األشهر األولى من بدء المشاريع. المتابعة والتوجيه ( 7

 

  اضغط هنالتقديم الطلب 

https://goo.gl/forms/0IzJPrG47kRq2vlL2 

 

 

 12-48-298-02على لمزيد من المعلومات واالستفسار يرجى االتصال 

 

   

https://www.facebook.com/BhubBZU
https://goo.gl/forms/0IzJPrG47kRq2vlL2

