
م2021للعمل احلرواحلريف طريقك برنامج التأهيل املهين 



بالشراكة مع



يهدف البرنامج لتأهيل مهارات الفتيات
ة أيام تدريبية للبدء بمشاريعهم التجارية الخاص10خالل 

ةللحصول على تمويل من قبل بنك التنمية االجتماعي

:الهدف من البرنامج







اتنسيق الحفالت وتغليف الهداي

كل فتاة وسيدة 
مهتمة باكتساب 

حرفة ومهارة تمكنها 
من البدء بعمل حر

م2021/ 6-17/6 سوسن الوحيدي
جمعية الدعوة 

واإلرشاد وتوعية 
الجاليات بمنطقة 

تبوك
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:محاور البرنامج 
مفهوم الحفالت وانواعها•
مرحلة ما قبل الحفل•
مرحلة أثناء الحفل وبعده•
األسس العامة للتنسيق والتغليف•
التنسيق وتغليف في املناسبات•
الوصول للسوق•
املشاريعوعرض تطبيق عملي •

:آلية التنفيذ 
مج بدأت الدورة بتعريف املتدربات ببرنا•

التأهيل املهني والحرفي 
شملت الدورة التدريبية على جميع •

مراحل وأسس تنسيق الحفل 
وكذالكتطبيق عملي لكل مرحلة •

مرحلة الوصول للسوق والطريق للعمل 
.الحر 

:مخرجات الدورة التدريبية 
اتقان مهارة التنسيق •

ل للحفالت وتنافس جمي
بين املجموعات

اجر بدء الفتيات بفتح مت•
الت تختص بتنسيق الحف

.  والهدايا

املحاور الرئيسية والتفصيلية



صور من البرنامج وأعمال املتدربات



صور من متاجر املتدربات



الختام
بإقامة أيام الدورة التدريبية انتهت 

ختامي و تكريم املجموعات املتميزة حفل 
.وتسليمهم شهادات حضور للبرنامج 



الرضا على تفاعل تمكن املدربة من املادة
املدربة للمادة

أسلوب املدربة املكان العام
إيصال املعلومةفي 

التقييم العام

قييم قياس الرضا اليومي للمتدربات في منطقة تبوك للفترة األولىت

4.804.394.714.494.80







مونتاج الفيديو

كل فتاة وسيدة 
مهتمة باكتساب 

حرفة ومهارة تمكنها 
من البدء بعمل حر

م2021/ 20/6

م2021/ 7/1

سحر فلمبان
جمعية الدعوة 

واإلرشاد وتوعية 
الجاليات بمنطقة 

تبوك
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:محاور البرنامج 
صناعة األفالم والفيديوهات▪
الجرافيكاملوشنمدخل إلى ▪
Rendergorestلـ تطبيقات عملية ▪
Adobe Premiereشرح برنامج ▪
الوصول للسوق▪
تطبيق عملي وعض املشاريع▪

:آلية التنفيذ 
بدأت الدورة بتعريف املتدربات ببرنامج 

التأهيل املهني والحرفي 
شملت الدورة التدريبية على مقدمة 

جرافيك وشرح املوشنأساسية في 
أساسيات أهم برامجه مع تطبيق عملي 

مرحلة الوصول للسوق  وكذالكلكل مرحلة 
.والطريق إلى العمل الحر

:مخرجات الدورة التدريبية 
املوشنعلى أهم برامج التعرف ▪

الجرافيك
إخراج فيديوهات مميزة من ▪

املتدربات
م بدء املتدربات بتجهيز متاجره▪

الخاصة واصدار وثيقة العمل الحر
.   لبدء مشاريعهم التجارية 

املحاور الرئيسية والتفصيلية



صور من البرنامج



الختام
انتهت أيام الدورة التدريبية بإقامة حفل ختامي 

و تكريم املجموعات املتميزة وتسليمهم 
. شهادات حضور للبرنامج 



الرضا على تفاعل تمكن املدربة من املادة
املدربة للمادة

أسلوب املدربة املكان العام
إيصال املعلومةفي 

التقييم العام

قييم قياس الرضا اليومي للمتدربات في منطقة تبوك للفترة األولىت

4.874.544.904.854.80


