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أهداف البرنامج:

نبذة عن الدورة والمخرجات:ؤ

 صناعة ميداليات
خشبية

29 - 08 - 2021

المدربة
أغاريد خالد عبد الهادي شيخ

موعد الدورة:

موقع الدورة: معامل العينية، المدينة المنورة
حديقة الملك فهد)

عن البرنامج
اإلجتماعية لتنمية  ا بنك  درات  مبا إحدى  هي  لعينية  ا
رات لمها با د  ا واألفر األسر  تمكين  إلى  تهدف  لتي  وا
لخاصة  ا لهم  بأعما للبدء  الالزمة  لحرفية  وا لمهنية  ا

لخدمات وا لمنتجات  ا جودة  ورفع  منتجة  كأسر 
لة لبطا ا نسبة  لتقليل  لمنتجة  ا األسر  من  المقدمة 

في المستهدفة  ئح  ا الشر ركة  مشا نسبة  يادة  وز
. المحلي د  اإلقتصا

خدماتنا
مستوى  على  متخصصة  حرفية  تدريبية  برامج   إقامة 

الواقع   أرض  على  بمشروع  تنتهي   عالي 
والورش للمصانع  اإلنتاج  خطوط  على  - التدريب 

عية لصنا  ا
العينية معامل  في  تدريبية  برامج  - تقديم 

معتمدة وعالمية  محلية  تدريبية  - جهات 
المتدربات ميول  حسب  مرنة  تدريبية  - برامج 

للمصانع خاصة  تدريبية  - برامج 
تدريبية       استشارات  - خدمة 

التدريب في  للمشاركة  فرص  - إتاحة 

إشتراطات التدريب 
حكمها  في  من  أو  مواطنة  ابنة  أو  - سعودية 

المنورة المدينة  منطقة  سكان  - من 
( المنورة المدينة  منطقة  لبنات  مخصص   (البرنامج 

سنة  60 عن  واليزيد  سنة   18 عن  اليقل  - العمر 
حرفية مهارة  بتعلم  جادة  رغبة  - لديها 

البدنية - اللياقة 
التنمية بنك  برامج  من  االستفادة  يسبق  - لم 

 االجتماعية   
التأمينات في  مسجلة  غير   / تجاري  سجل  تملك  - ال 

  االجتماعية   
توكلنا برنامج  - ابراز 

التعرف على أنواع األخشاب
التعرف على فن التجسيم الخشبي وأهم أدواته

 التعرف على كيفية اختيار التصميم والتنسيق
اللوني بين األخشاب الطبيعية

 تطوير مهارات المشتركة في فن التجسيم إلنتاج:

ه أسبوعين تدريب عمليا 12 مساءًا - 4 مساءًا
4+     أسابيع تدريب على خطوط اإلنتاج

استكمال مدة التدريب شرط أساسي للحصول على الشهادة

 صناعة ميداليات
خشبية

مجسم حروفي مقاس 15سم 
ميدالية خشب مجسمة

حاصلة على رخصة تدريب معتمدة من
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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
خبرة سنتين في مجال التجسيم

-

-

www.alayniah.net/reg


