
تقدم اآلن لبرنامج الدعم الخاص بنا (تحقق من رمز QR الموجود عىل الجانب الخلفي)
واستفد من ورش العمل والتوجيه الفردي ومن شبكة كبيرة لتطوير مهاراتك في ريادة

األعمال

ورشات تدريب مع مواضيع أساسية عىل ريادة

األعمال والتفاعل مع رواد األعمال الناجحين

بغرض إللهام والتحفيز

برنامج توجيه خاص لكل مشارك حيث

سيتم دعمك من خالل اجتماعات المتابعة

المنتظمة والمشورة اإلستراتيجية من

الموجه الخاص بك

االتصال في دورتموند والمناطق المحيطة بها:

.Train of Hope Dortmund e. V
Münsterstr. 54, 44145 Dortmund

Tel.: 0231/97062647
Email: E2T@trainofhope-do.de

االتصال في غيلسنكيرشن والمناطق المحيطة بها:

.FIAP e.V
Munscheidstraße 14, 45886 Gelsenkirchen

Tel.: 0209/31998174
Email: E2T@fiap-ev.de

يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات باستخدام رموز QR التالية:

https://www.enter2transform.eu/https://twitter.com/enter2transform https://www.enter2transform.eu/participate/

نحن نقدم

عروض تقديمية مع فرصة تقديم فكرة

العمل أمام لجنة تحكيم وتلقي التعليقات

من الخبراء

Enter to Transform 



ورشات تدريب رقمي /

تدريب عىل التخطيط

تعريف عن  كيفية

تخطيط األعمال

كيفية تطوير فكرة العمل
بواسطة تقنيات اإلبداع

ابتكار األفكار التجارية
وتطويرها باستخدام

BMC

Start-up

Stand-up
 

هل ترغب في جمع األفكار

لبدء مشروع تجاري ، أو هل

لديك بالفعل فكرة عمل

ولكن ال تعرف كيفية تحقيقها

في ألمانيا؟

سوف تحصل عىل الدعم في

مراكزنا اإلقليمية. سنساعدك
في ترتيب أفكارك وإرشادك

خالل عملية اتخاذ القرار.

بناًء عىل مرحلة تطوير المشروع التي
أنت فيها ، نقدم لك دعًما مختلًفا

ورشات عمل وبرنامج

توجيه شخصي

تحديد / تطوير المهارات

 أساسيات اإلدراة
المالية للمشروع و

معلومات قانونية

التسويق والتواجد عبر

اإلنترنت

إدارة و قيادة فريق عمل
عرض تقديمي

Scale-up

هل أنت الجئ معترف به ومهتم ببدء أو إعادة بدء مشروعك التجاري؟

انضم إىل الرحلة ومراكزنا اإلقليمية في دورتموند وجيلسنكيرشن

للحصول عىل الدعم ومشاركة األفكار مع األشخاص ذوي التفكير

المماثل.

Enter to Transform – رحلة رواد األعمال من الالجئين

ماذا تتوقع من رحلة Enter to transform ؟

نقدم لك برنامج دعم مخصص لالجئين المعترف بهم

ونقدم نظرة ثاقبة عىل أهم آليات الدعم في المنطقة.

شبكتنا

Letterkenny Institute of
Technology

Carlow Institute of
Technology

GROUPE SOS Pulse La Ruche Developpement

Institute for Work and
Technology, Westphalian
University Gelsenkirchen

Newest Art Organization

The World Makers Foundation

Train of Hope Dortmund e. V.

Institut für Kirche und
Gesellschaft der Evangelischen
Kirche von Westfalen

Forschungsinstitut für
innovative Arbeitsgestaltung
und Prävention (FIAP e.V.)

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/enter-to-transform-transformational-entrepreneurship-hubs-for-recognized-refugee-re-starters/partners/institute-for-work-and-technology-westphalian-university-gelsenkirchen/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/enter-to-transform-transformational-entrepreneurship-hubs-for-recognized-refugee-re-starters/partners/newest-art-organization/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/enter-to-transform-transformational-entrepreneurship-hubs-for-recognized-refugee-re-starters/partners/the-world-makers-foundation/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/enter-to-transform-transformational-entrepreneurship-hubs-for-recognized-refugee-re-starters/partners/the-world-makers-foundation/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/enter-to-transform-transformational-entrepreneurship-hubs-for-recognized-refugee-re-starters/partners/institut-fuer-kirche-und-gesellschaft-der-evangelischen-kirche-von-westfalen/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/enter-to-transform-transformational-entrepreneurship-hubs-for-recognized-refugee-re-starters/partners/forschungsinstitut-fuer-innovative-arbeitsgestaltung-und-praevention-fiap-ev/

