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 ملخص عه مهاراتي: 

يٍ اهى انًهاساخ انرمٍُح: خثٍشج تاعرخذاو كايٍشا نىخرح تشو، وتشَايح عرىب يىشٍ، اعرخذاو  -
 تشايح يٍكشعىفد يثم انىسد واالكغم

يٍ اهى انًهاساخ األعاعٍح: إداسج انثشايح اإلتذاػٍح، ذُغٍك يشاسٌغ، اَراج يىاد فٍُح ويثذػح،  -
 تُاء ػاللاخ يهٍُح ػهى ػذج يغرىٌاخ. 

خثشج واعؼح فً اعرخذاو انفُىٌ وانكايٍشا نًغاػذج األطفال فً انرؼثٍش ػٍ اَفغهى وذؼذٌم  -
 عهىكهى 

  ح انرماسٌش نكم يششوعذُغٍك انًشاسٌغ وكراتخثشج يهٍُح واعؼح فً  -
   نغاخ: ػشتً واَدهٍضي -
 ضًٍ فشٌك وانمذسج ػهى انؼًم ذحد انضغظ  -

 
 

 :المؤهالث العلميت

 خشٌدح دفؼح ػاو  كهٍح انذساعاخ انًرىعطح -لاخ ػايح وإػالو يٍ خايؼح األصهشتهىو ػالد
2002  

 2002ػاو  تىنُذاخذَغك،  خايؼح -يُهدٍح انذسايا تانرؼهٍى 
  2002االيٍذاٌغد ػاو  -انًغرىي انشاتغ وانخايظ وانغادط فً انهغح اإلَدهٍضٌح 

 
 
 لخبزاث المهنيت: ا

 مزكز سزب للثقافت والفنىنمساعذة مذيز 
 2002 كاَىٌ اول /دٌغًثشانى اب  /يٍ شهش أغغطظ

 
 انًهاو انشئٍغح

 ذُغٍك ػشوع يذسعٍح  -
  انرؼايم يغ إداسج انًذاسط وطالى انؼًم -
 ذخطٍظ وسػ نًغاػذج األطفال إلٌداد طشق عهًٍح نهرؼثٍش ػٍ اَفغهى  -

 
 

 مشاريعومنفذة منسقت 
 يؤعغح تغًح نهثمافح وانفُىٌ

  2002ذًىص  /انى شهش ٌىنٍى 2002شثاط  /يٍ شهش فثشاٌش
 

 انًغؤونٍاخ: 
 

 يٍ روي االحرٍاخاخ انخاطح ػهى كٍفٍح اعرخذاو انكايٍشا ذذسٌة أطفال انًذاسط  -
 طشق فٍُح ولظظٍح وذؼذٌم عهىكهى تاعرخذاو يغاػذج األطفال نهرؼثٍش ػٍ اَفغهى  -
 عرىب يىشٍ وتشَايح انًىفً يٍكشيُردح األفالو ػهى انكًثٍىذش تاعرخذاو تشَايح  -
 وإداسج انًذسعح وانًؼٍٍُ  ألهانًا ذُغٍك انًشاسٌغ وانرؼايم يغ -
  نهًششوعذحضٍش انُشاطاخ انٍىيٍح  -
  انًششوعكراتح ذمشٌش َهاٌح  -

 
 

  منسقت ومنفذة مشاريع
 يؤعغح أٌاو انًغشذ

 2002كاَىٌ اول  /انى دٌغًثش 2002 شثاط /فثشاٌش يٍ شهش
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 انًغؤونٍاخ: 
 تاإلضافح انى يا ذى ركشِ أػالِ يٍ يغؤونٍاذً أٌضا  -
 ذُغٍك يشاسٌغ يغ يذاسط انىكانح وانحكىيح  -
 ذخطٍظ وسػ نًغاػذج األطفال إلٌداد طشق عهًٍح نهرؼثٍش ػٍ اَفغهى  -
 انرأكذ يٍ ذىفش انؼذد انالصو إلداسج انًششوع تُداذ  -
انرؼايم يغ إداسج انًذاسط ويغؤونٍٍ فً وصاسج انرشتٍح وانرؼهٍى واألوَشوا ويًىنٍٍ يٍ انذول  -

 انًاَحح 
 انًىاد االصيح نهًشاسٌغ وذحذٌذ يٍضاٍَرها وخشد انًؼذاخ وذُغٍك  -

 
 وإدارة عذة مشاريع مشزفت علً فزيق العمل 

 يؤعغح أٌاو انًغشذ
 2002كاَىٌ اول  /انى دٌغًثش 2002شثاط  /يٍ شهش فثشاٌش

 
 انًغؤونٍاخ:

 نهرُفٍز انثشَايحش انًىاسد اإلَغاٍَح وانرمٍُح وانرأكذ يٍ ذىف ذخطٍظ وإداسج انثشَايح -
انىكانح( وكزنك يغ يؤعغاخ وخًؼٍاخ انمطاع -يغ يذاسط لطاع غضج )انحكىيحانرُغٍك  -

  انخاص فً غضج
انكايٍشا وانرؼايم يغ يذسب ويذستح عُىٌا ػهى اعاعٍاخ وفٍُاخ  15ذذستد يا ٌماسب  -

 فً غضج وانخهٍم انًغرفٍذٌٍ يٍ انًششوع
ويغاػذذهى إلٌداد طشق يذسب عُىٌا ػهى كٍفٍح انرؼايم يغ األطفال  01ذذسٌة يا ٌماسب  -

 عهًٍح وفٍُح نهرؼثٍش ػٍ انُفظ
 خضش 02إداسج طالى انؼًم انًركىٌ يٍ  -
 عُىٌا  يششوع 000، يا ٌماسب انًشاسٌغاالششاف ػهى خًٍغ  -
 إداسج انُشاطاخ انغٍش يُهدٍح -
ويًىنٍٍ يٍ انذول تُاء ػاللاخ يهٍُح يغ انطالب وإداسج انًذاسط واألوَشوا واندًؼٍاخ انًحهٍح  -

 انًاَحح 
  

 واعالمعالقاث عامت 
 وصاسج اإلعكاٌ، غضج

 حضٌشاٌ /انى شهش ٌىٍَى كاَىٌ انثاًَ /يٍ شهش ٌُاٌش
  

 انًغؤونٍاخ:

 يغؤونح ػٍ انؼاللاخ انؼايح نهىصاسج -
 وانؼًىو وذًثٍم دائشج انؼاللاخ انؼايح انىصاسجانؼًم كُمطح اذظال تٍٍ  -
 فؼانٍاخ ػايح ذُظٍى  -

 

 مهاراث أخزي:

o )نغاخ: ػشتً )نغح او( واَدهٍضي )يرىعظ 
o 2خثٍشج تاعرخذاو انكايٍشا وتشَايح انشعىو انًرحشكح: عرىب يىشٍ وأٌضا تشو 
o  خثٍشج تاعرخذاو انكًثٍىذش خاطح تشَايح وسد ويىفً يٍكش 
o  خثٍشج تانرؼايم يغ أطفال يٍ روي االحرٍاخاخ انخاطح َفغٍا وخغذٌا ويغاػذذهى الٌداد

 عهًٍح وفٍُح نهرؼثٍش ػٍ اَفغهى طشق 


