
 

المدة  صندوق الهوامير اسم النشاط:

 الزمنية:

 شهر -اسبوع 

التعريف بالنشاط، 

 المفهوم:

 نشاط يساعد المبدعين الذي لديهم افكار تجارية على تقديم افكارهم للمستثمرين

  اصحاب الافكار الابداعية والتجارية على طرحها على مستثمرين ملائكيين وشرحها لهم يحفز التعريف بالنشاط، المزايا:

 يتيح المجال لاصحاب افكار المشاريع للالتقاء برجال الاعمال 

 تعزيز التفكير غير التقليدي والتعاون وريادة الأعمال والعمل الجماعي

 خدمةمشروع فكرة لمنتج ملموس او  متطلبات التنفيذ، المادية:

 مستثمرين ورجال اعمال للاستماع لافكار المشاريع متطلبات التنفيذ، البشرية:

  . Shark Tankيستند هذا النشاط إلى البرنامج التلفزيوني الذي يحمل نفس الاسم إجراءات التنفيذ "الأدوار":

)الهوامير او المستثمرين( لتأمين الهدف هو نفسه: تقدم الفرق منتجات وهمية أمام مجموعة من "أسماك القرش" 

 الاستثمارات.

أشخاص. اطلب منهم ابتكار منتج وهمي وتطوير عرض تقديمي له. يجب  6-2. يقسم المشاركين إلى فرق من 2

 أن يكون هذا المشروع احترافًيا وأن يشمل:

 اسم العلامة التجارية 

 شعار العلامة التجارية 

 خطة الأعمال 

 المالية )المبيعات المتوقعة ، حجم السوق ، هوامش الربح ، إلخ.( خطة التسويق البيانات



 

من  Shark Tankإذا واجه الأشخاص صعوبة في معرفة متطلبات المشروع، فيمكنك تشغيل مقاطع من عرض 

 اليوتيوب .

 . يقدم الفرد او الفريق مشروع امام هوامير الاعمال او المستثمرين3

تنفيذي لشركة ....... وصاحب مشروع ................. يمكنك أيًضا منحهم مجموعة امنحهم خلفيات خيالية )مدير 

 خيالية من الأموال للاستثمار في الأفكار المقدمة.

. اطلب من كل فريق تطوير عرضه وتقديمه أمام رجال الاعمال . شجعهم على طرح الأسئلة كما لو كانوا يقومون 4

لهم الحقيقية. إذا كان العرض الترويجي واعًدا ، يمكن لرجال الاعمال استثمار بتقييم عمل حقيقي والتخلي عن أموا

 أموالهم الوهمية في العمل.

 . الفريق الذي يفوز بأكبر قدر من الاستثمار في النهاية هو الفائز.5

 مشروع منتج او فكرة جديدة قد تفتح افاق مستقبلا لاستثمارها مخرجات النشاط والجمهور:

  يشارك الفريق بكل فعالية للفوز بجائزة النشاط قدم "المؤشرات":تقييم الت

 يخترع الفريق افكار جديدة

مثال تطبيقي على 

 النشاط:

  يقوم المعلم بوضع خطة عمل لتطبيق هذا النشاط

 يجتمع بالفريق المشارك ويوقم بشرح الفكرة لهذا النشاط بشكل كامل  -

 يعرض عليهم بعضا من الاعمال على اليوتيوب 

 يقوم بتوزيع الفرق على مجموعات 

 يطلب منهم البدء بالعمل على الخطة 

 ويحدد يوم لعرض الاعمال 

 ينسق مع مسثمرين )رجال اعمال ( او ينسق مع معلمين اخرين لتمثيل دور رجال الاعمال 



 

 مشاريع يساعد الفرق التي تواجه مشاكل في عمليات تجهيز ال

 يتواصل مع جميع المجموعات للتأكد من جاهزيتهم 

 يعلن اليوم الذي سيتم فيه استعراض المشاريع 

 بالامكان دعوة الجمهور للحضور لاستعراض المشاريع 

 تقوم لجنة رجال ااعمال باستعراض المشاريع للمجوعات وتختار المجموعة الفائرة في نهاية اللنشاط

  توضيحي للنشاطهنا رابط  إضاءات:

https://www.youtube.com/watch?v=o0etimvtD74 

https://www.youtube.com/watch?v=y5nmwuu6RX0 

 

سنة، مرحلة  21إلى  23سنة، من  22إلى  7من  الشريحة العمرية:

 الجامعة

 معرفي، مهاري المجال:

 فرد، مؤسسة المنفذ: مشترك، أنثىذكر،  جنس المستفيد: "أثر "استدامة نقلإكساب،  الغرض من النشاط:

 واقعية، افتراضية البيئة: فردي، ثنائي، جماعي طريقة التنفيذ:
 


