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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   
- ابراز برنامج توكلنا (التحصين بالجرعتين شرط أساسي للحضور)ه

موظفة غير  تكون  أن 
المنتجة األسر  رخصة  استخراج 

ه أسبوعين تدريب عملي
4+     أسابيع تدريب على خطوط اإلنتاج

إستغالل خامات البيئة وتطوير الحرفه التراثية
تطوير مهارات الشباب واكتساب حرفة

 تعلم تلوين وغزل الصوف ونسجه إلنتاج
مايلي:

قطعة نسيج خاصة بحقيبة الجوال
قطعة نسيج خاصة بحقيبة الالب توب
قطعة نسيج خاصة بحقيبة المشتريات

 خبيرة في التصميم والخياطة في مركز سليسلة
 لمدة ست سنوات، شهادة مدربة من كلية المعهد

,التقني وشهادة من جامعة كامبردج
.شهادة مدربة سدو من جمعية نهر األردن

ا 12مساًء - 4عصرًا

استكمال مدة التدريب شرط أساسي للحصول على الشهادة

www.alayniah.net/reg


