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  مركز تنمية مهارات المرأةنشاط 

   3201 - مارسشهر عن 

 

 

            

من مايستجد  مالحظات خمرجات آليات التنفيذ املهام األسبوع
 أعمال

 األول

دورة فن إدارة اإلجتماعات 

 واللجان

التنسيق مع الوزارات  -
 لتاكيد الرتشيح

 التنسيق مع املدرب  -

 جتهيز قاعة التدريب -

 تنظيم فرتة االسرتاحة -

 متدرب/ متدربة 7تدريب  -
 –جمال التدريب 

اخلطة السنوية للتدريب  
2012 - 2013 

 

 سابقةدراسة جدوي ملشروعات  2 حتديثمت  مشروع حتليل فين ومايل لل دراسة جدوي  2 تحديث

جمال دعم املشروعات الصغرية 
 واملتوسطة

 

 

 وادخال البياانتاستمرار أعمال برجمة وتصميم للصفحات الداخلية   تطوير المواقع االليكترونية

إنتاج ملطف ورشة عمل 

مالبس وسائل تنظيف 

 األواني و مطهر

التنسيق مع  -

 المدرب

مع التنسيق  -

 المتدربات

 متدربة 7تدريب عدد  -
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 توفير الخامات -

 تجهيز قاعة ورشة العمل
 

 

 

 

مايستجد من  مالحظات خمرجات آليات التنفيذ املهام أسبوع
 أعمال

 الثاين
 
 
 
 
 

دورة مهارات التفاوض 

الفعال وكتابة التقارير باللغة 

 اإلنجليزية

 التنسيق مع الوزارات لتاكيد الرتشيح -

 التنسيق مع املدرب  -

 جتهيز قاعة التدريب -

 تنظيم فرتة االسرتاحة -

 متدرب/ متدربة 6تدريب  -

  –جمال التدريب 
اخلطة السنوية للتدريب 

2012 - 2013 

 

جمال دعم املشروعات   سابقةمت حتديث دراسة جدوي ملشروعات  - مشروع تحليل فني ومالي لل جدويدراسة  1 تحديث عدد 
 الصغرية واملتوسطة

 

 الثالث

كيف تطور قدراتك دورة 

 وتبدع في عملك

 التنسيق مع الوزارات لتاكيد الرتشيح -

 التنسيق مع املدرب  -

 جتهيز قاعة التدريب -

 تنظيم فرتة االسرتاحة -

 متدرب/ متدربة 17تدريب  -
  –جمال التدريب 

 اخلطة السنوية للتدريب
2012 - 2013  
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 الرابع
  سابقةمت حتديث دراسة جدوي ملشروعات  - مشروع لتحليل فني ومالي ل جدوي دراسة 1 تحديث

جمال دعم املشروعات 
 الصغرية واملتوسطة

 

  تطوير المواقع االليكترونية

 استمرار أعمال برجمة وتصميم للصفحات الداخلية -

 ادخال بياانت -

 متابعة وحتديث املوقع -

كريم بشرة ورشة عمل 

 وعطور و بالمرز للشعر

 التنسيق مع المدرب -

 سيق مع المتدرباتالتن -

 توفير الخامات -

 تجهيز قاعة ورشة العمل -

 متدربة 14تدريب عدد  -

 


