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المقدمة
. يه وسلمالحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على النبي األمين محمد صلى الله عل

 من أهمية التدريب التعاوني الكتساب الخبرات الميدانية الرصينة وف
ً
 لتوجيهـات انطالقا

ً
قا

سوق اإلطار الوطني للمؤهالت السعودي بما يساعد في تنمية  مهارات المتدربات في

 لمتطلبات رؤية المملكة  
ً
قدمت جمعية طيبـة التعاونيـة خدمـة التـدريب٢٠٣٠العمل تبعا

المدينة التعاوني لطالبات قسم التمويل واالقتصاد كلية إدارة األعمال جامعة طيبة في

ميـة التـدريب المنورة بالشراكة الفاعلة مع الكلية ولقد استشعر فريق طيبة التعاونية أه

ــدربات خبــرة عم ــدربات كونــه يمثــل خطــوة مهمــة  تمــنح المت ليــة التعــاوني للطالبــات المت

بمــا يمكــنهن مــن عكــس مــا تعلمنــه فــي مــن معــارف ومهــارات للتتخصــصوفهــم أعمــق 

ع البيئـة نظرية  إلى ممارسات عملية تمكنهن من التفاعـل مـع بيئـة العمـل، والتعـايش مـ

الحقيقــــة لألعمــــال والــــربط بــــين مخرجــــات الــــتعلم ومتطلبــــات ســــوق العمــــل مــــن تنميــــة

هن المســؤولية، والتكيــف مــع ضــغوط العمــل، والعمــل بــروح الفريــق الواحــد، وزيــادة ثقــت

د سـعت ولقـ. بذواتهن، بمـا يتـيح الفرصـة للمتـدربات بحصـولهن علـى فرصـة عمـل  مناسـبة

الحربــي ،  جمعيــة طيبــة التعاونيــة ممثلــة بــرئيس مجلــس اإلدارة الــدكتور صــالح بــن ســعيد

د أصــيلة المــدودي  مــد يــ. مجيــب علــي الســعيدي، وبمســاعدة أ. ومــدير وحــدة التــدريب د

اإلتقـان العون لخدمة المتـدربات  وتقـديم التـدريب التعـاوني بـأعلى مسـتويات اإلحسـان و

بات لألعـوام الممكنة، باإلضافة  إلى فتح قسم خاص بالتدريب التعـاوني السـتقبال المتـدر 

ــة تســ هم المقبلــة وفــق منهجيــة منظمــة وخطــة تنفيذيــة واضــحة المعــالم وبيئــة جاذب

 نشـكر جامعـة طيبـة وكليـة إدارة األعمـال وقسـم الت. تجويد مخرجات التعلم
ً
مويـل وختامـا

ختصـر عـن وسنسـتعرض فـي هـذا التقريـر نبـذه م. واالقتصاد علي ثقتهم بطيبة التعاونية

رجــات الجمعيــة، وأبــرز المهــام والــدورات التدريبيــة والمبــادرات التــي تــم القيــام بهــا، ومخ

.يةالتعلم التي اكتسبنها المتدربات من التدريب التعاوني جمعية طيبة التعاون
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يبرنامج التدريب التعاون

:التعريف بالبرنامج

ــات األساســية للتخطــيط االســتراتيجي للتعلــيم تصــميم مــن أهــم المتطلب

هـــذا وتطبيـــق نمـــاذج تعليميـــة وتدريبيـــة قبـــل االلتحـــاق بالعمـــل، ومـــن

طلبــة المنطلــق أصــبح التــدريب التعــاوني أحــد مقــررات الخطــة التعليميــة ل

متلكـه الجامعة ليكون أداة فعالة لتحقيق أعلى درجات التوافـق بـين مـا ي

الطلبـــة مـــن معـــارف ومهـــارات ومـــا يتطلبـــه ســـوق العمـــل مـــن مهـــارات 

.وخبرات بما يجعل المخرجات ذات كفاءة عالية

*:رسالة البرنامج

الكليــة تكـوين عالقــات متميــزة وفعالــة فــي مجـال التــدريب الميــداني بــين

ع وطالبها من جهة وجهات التدريب من جهة أخرى بهدف بناء جيل متطلـ

.وواعد أكثر قدرة على االنطالق لسوق العمل

هـ ١٤٤٢-هـ ١٤٤١رسالة واهداف التدريب التعاوني، الدليل العام للتدريب التعاوني في جامعة طيبة لعام *
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يبرنامج التدريب التعاون

:أهداف البرنامج

رة تزويـــد المتـــدرب بفكـــ

واســـعة عـــن الوظـــائف 

ـــــل التنظيميـــــ ة والهياك

م للمنظمــــة وكيــــف يــــت

.ادارة أنشطتها

أملي تطوير التفكير التـ

لــــــدى الطالــــــب، وربــــــط 

الدراســــــــــــة النظريــــــــــــة 

بالعمـــــــــل التطبيقـــــــــي 

.واكتساب الخبرة

تطــوير مهــارات جديــدة

لـــدى المتـــدرب وصــــقل 

.المهارات الموجودة

ـــــب  تنميـــــة قـــــدرة الطال

الشخصـــــــية والتعـــــــاون 

مـــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــزمالء 

.والمشرفين

تطــوير مهــارات 

االتصـــــــــــــــــــــــــــال 

.والعرض
ــــز ســــيرة  وخبــــرات تعزي

.  الطالب المتدرب

فــــــتح المزيــــــد مــــــن 

فرص العمل للطالب

.  المتدرب

7





جمعية طيبة التعاونية

:الرؤية

مــن ريـادة الجمعيـة التعاونيـة متعـددة األغـراض لمنسـوبي جامعـة طيبـة

ميـــزة خـــالل تطبيـــق أبـــرز المعـــايير ذات الصـــلة بالجمعيـــات التعاونيـــة المت

، وتــــوفير خــــدمات وأجــــواء ثقافيــــة وبيئيــــة اســــتثما
ً
 وعالميــــا

ً
رية محليــــا

 لتوجهـــات المملكـــة فـــي رؤيـــة 
ً
٢٠٣٠وتعاونيـــة ذات جـــودة عاليـــة، وفقـــا

 لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر
ً
.وتحقيقا

:الرسالة

ســوبي تشــجيع العمــل التعــاوني االســتثماري وتطــويره بالتعــاون بــين من

عيـة، بمـا جامعة طيبة وقيادتها ووزارة الموارد البشرية والتنميـة االجتما

عـة طيبـة يدعم البرامج التنموية االجتماعيـة واالقتصـادية لمنسـوبي جام

.خاصة ومجتمع المدينة المنورة عامة

:األهداف

مــل اإلســهام فــي تــوفير الخــدمات الحيويــة التــي تفتقــدها منطقــة ع•

.الجمعية وتلبي احتياجات األعضاء

عالميـة نشر الوعي التعاوني بين المـواطنين بالوسـائل اإلرشـادية واإل•

.المالئمة

.جمعيةاالسهام في تحسين الحالة االجتماعية واالقتصادية ألعضاء ال•
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البرنامج التدريبي
بجمعية طيبة التعاونية

:التدريب التعاوني بالجمعية

تــدريب نظمــت جمعيــة طيبــة التعاونيــة اللقــاء التعريفــي األول لطالبــات ال

تهــا التعــاوني تــم التعــرف فيــه علــى نبــذة عــن الجمعيــة، تأسيســها ورؤي

ورســــالتها، ثــــم نبــــذة عــــن التــــدريب التعــــاوني فــــي الجمعيــــة وأهدافــــه 

وضــوابطه وأهـــم المهـــام التـــي ســـيتم التـــدرب عليهـــا والمهـــارات التـــي 

.تسعى إلكسابها للطلبات المتدربات

أهداف
التدريب

ل اكتساب مهارات التعام

مع ضغوط العمل 

ربط الجانب النظري 

بالعملي

تنمية مهارات االتصال

والتواصل في بيئة 

العمل 
تقديم فرصة

لجهات التدريب

الختيار 

المتدربة
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البرنامج التدريبي
بجمعية طيبة التعاونية

:مدة التدريب التعاوني بالجمعية

:ضوابط التدريب

٢٤٠
ساعة

١٢٠
تدريب
مباشر

١٢٠
تدريب

غير مباشر

التدريب المباشر حيث كان 

 ٦يوم بمعدل ٢٠(
ً
)ساعات يوميا

والتدريب غير المباشر

 ٦يوم بمعدل ٢٠(
ً
)ساعات يوميا

مــة االحتفــاظ بأخالقيــات المهنــة وخصوصــية المعلومــات واحتــرام انظ•
وقوانين الجمعية 

بمــا أن تقــوم بتنفيــذ كافــة المهــام التــي توكــل اليهــا جهــات التــدريب•
ينمي مهاراتها في التخصص وفي احتياجات سوق العمل 

ساعة تدريبية ٢٤٠البد أن تنجز الطالبة •
) ة بـهخـالل فتـرة الـدوام الخاصـ(ال يحق للطالبة مغادرة مكان التدريب •

إال بموافقة المشرف عليه بجهة التدريب 
فــي جهــة التــدريب تعــد محــروم مــن % ٧٥إذا قــل حضــور الطالبــة عــن •

%٤٠والتي تصل إلى . الدرجات من قبل جهات التدريب
خصـص استغالل فترة التدريب في تطوير العديد من المهارات فـي الت•

وفي ما يتطلبه سوق العمل 
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المهام التي
تم التدريب عليها

؛ تتصــف المهــام التــي تــم تــدريب الطالبــات عليهــا بأنهــا مهــام جماعيــة
ة لتنميـــة مهـــارات العمـــل الجمـــاعي لـــدى المتـــدربات ألهميتهـــا فـــي بيئـــ

موعـة العمل، وبناءً عليه تم تقسيم الطالبات الى أربع مجموعات كـل مج
:تتكون من ثالث طالبات

مجموعة اإلبداع

مجموعة العطاء

مجموعة األمل

مجموعة التطوير
أريج  علي طرابيشي 
صفية  صابر مرغالني

سهى عيد الجهني

أمجاد سالم الجابري
وفاء مانع الحربي

البالديعرميطمها 

عفاف عبدالله العلوي
لبنى حمدان الحربي
أروى حمود العنزي

رغد فهد العوفي
أروى سعد الشمراني

هيا عبدالحميد الصاعدي
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أوال
إعداد دراسات الجدوى

؛ تعتبــر دراســة الجــدوى خطــوة ضــرورية قبــل البــدء بــأي مشــروع اســتثماري
ـــالي يـــتمك ، وبالت

َ
ن ألنهـــا تعطـــي تصـــور مســـبق عـــن مـــدى نجاحـــه مســـتقبال

يب مــن هــذا المنطلــق تــم تــدر .المســتثمر مــن اتخــاذ قــرار اســتثماري ســليم 
:الطالبات على إعداد دراسة الجدوى من خالل مهمتين

:المهمة األولى• 

القـوة تقييم دراسة جدوى سـابقة لمصـنع شـامبو مـن خـالل تحليـل نقـاط

.والضعف فيها

:المهمة الثانية• 

. إعداد دراسة جدوى لمشروع إلكتروني ولتطبيق الكتروني

:الهدف من المهام• 

يع معرفة اهمية دراسة الجدوى ومساهمتها فـي تقـدير نجـاح المشـار -

.االستثمارية

.التعرف على أهم خطوات واساسيات إعداد دراسة الجدوى-
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أوال
إعداد دراسات الجدوى

ـــات المتـــدربات بعـــدة دراســـات  ثمـــار مهمـــة دراســـات الجـــدوى قيـــام الطالب

:جدوى منها

) متجري للتسوق(مشروع -١

.األطفالتطبيق الكتروني للتسوق يوفر منتجات متعددة للنساء والرجال و

)(Maru Shopمشروع متجر مارو  -٢

رات متجــــر الكترونــــي يــــوفر منتجــــات العنايــــة بالبشــــرة والجســــم ومستحضــــ

التجميل للنساء

) (crane lifeمشروع -٣

مــل متجــر الكترونــي يقــدم مــواد وخامــات يــتم اســتخدام مــواد مســتدامة تع

.لبيئةعلى تقليل الطاقة وايجاد حلول لمشكلة تغيير المناخ وصديقة ل

مشروع وارف -٤

عمــــل تطبيقــــين منفصــــلين للممــــرض المســــاعد وطالــــب خدمــــة المســــاعدة

.لتحقيق سهولة الربط بينهم وهم في منازلهم" المريض"
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ً
ثانيا

يةإعداد وتحليل القوائم المال

ن فمـــن تعتبـــر القـــوائم الماليـــة المرجـــع األساســـي للممـــولين والمســـتثمري

تطـرق خاللها يتم التعرف على قيمة الشركة ومركزهـا المـالي، لـذلك تـم ال

: الى هذه المهمة من جانبين

 
ً
مـــن خـــالل عقــد لقـــاء مـــع المحاســـب القــانوني جنيـــد قـــاري لتعريـــف: نظريــا

 على خطوات إعـداد القـوائم مـن قـراءة كشـوفات الحسـا
ً
بات المتدربات نظريا

ســـتاذ البنكيــة الـــى القيـــود اليوميـــة كخطـــوة أوليـــة وترحيلهـــا الـــى دفتـــر اال

 الى ميزان المراجعة ثم القوائم المالية الختامية
ً
.وصوال

 
ً
ة مـــن خـــالل التطبيـــق العملـــي علـــى إعـــداد القـــوائم الماليـــة الخاصـــ: عمليـــا

.بالجمعية

التي تقوم تحليل القوائم المالية، التحليل المالي من الوظائف األساسية

: بها اإلدارة المالية

:المهمة• 

.تحليل القوائم المالية باستخدام أدوات التحليل المالي

:مخرجات التعلم المتحققة• 

ـــا ـــدربات مهـــارة التحليـــل الكمـــي والمـــالي وقـــراءة نت ئج اكتســـاب المت

.مخرجات التحليل وتقييمها
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ً
رابعا

كتابة التقارير والخطابات

 فـي تعتبر كتابة التقارير والخطابات من أكثر االجراءات الوظيفيـة اسـت
ً
خداما

رات كافــة مجــاالت العمــل لــذا تــم تــدريب الطالبــات عليهــا حتــى اكتســبن مهــا

 لنماذج علمية حديثة
ً
.إعدادها وفقا

:المهمة• 

باإلضـافة كتابة التقارير من خالل عمل تقارير لكل مهمة تـم تنفيـذها-

.لعمل تقارير لبعض الدورات التدريبية التي تم حضورها

ريب فـي كتابة خطابات رسمية لرئيس مجلس االدارة ولمشـرفي التـد-

.الجمعية

:مخرجات التعلم المتحققة• 

الخطابـات التمكن من الطريقة الصـحيحة والسـليمة لصـياغة التقـارير و

.الرسمية
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ً
خامسا

تصميم هيكل تنظيمي

تصميم هيكل تنظيمي: خامسا
الوحــدات يوضــح الهيكــل التنظيمــي للمؤسســة كافــة الوظــائف الرئيســية و

التدرب اإلدارية والعالقات التي تربط بين تلك الوحدات بعضها ببعض لذا تم

.عليها

:المهمة• 

.قسمتصميم هيكل تنظيمي متكامل وكتابة مهام وصالحيات كل

:مخرجات التعلم المتحققة• 

ل التعـــرف علـــى االقســـام االساســـية للمنظمـــة ومهـــام وصـــالحيات كـــ

قســـم للتعــــرف علـــى بيئــــة العمـــل وأنظمــــة اإلدارات، وصـــياغة كافــــة

.مهامها ومسؤولياتها وصالحياتها

 
ً
كتابة السيرة الذاتية: سادسا

.تم التدرب على كتابة السير الذاتية في وقت قياسي

:مخرجات التعلم المتحققة• 

ي التمكن من مهارة الطباعة السريعة بكونهـا مـن أهـم المهـارات التـ

.تضيف للموظف طابع إيجابي
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الدورات التدريبية

ربات فــي هــذا القســم سنســتعرض الــدورات التــي تــم تكليــف الطالبــات المتــد

:ينبإعدادها وتقديمها من قبل والتي هدفت إلى اكتساب وتنمية مهارت

.مهارة صناعة المحتوى-١

مهــارة االتصــال والتواصــل مــع الجمهــور، وكســر حــواجز الخــوف مــن -٢

.الوقوف أمام األخرين

 
ً
دورات من إعداد وتقديم المتدربات: أوال

" العمل الجماعي ومهاراته : " الدورة االولى بعنوان

الهدف منها التعرف على مهارات العمل الجمـاعي باعتبارهـا مـن أهـم 

ة المهـــارات األساســـية التـــي تضـــيف طـــابع إيجـــابي للموظـــف فـــي كافـــ

.مجاالت العمل

" التفكير اإلبداعي: " الدورة الثانية بعنوان

ميــز الهـدف منهــا التعريــف بمفهـوم التفكيــر االبــداعي والـذي بــدوره ي

ي حــل العقــل البشــري برؤيــة األشــياء بطريقــة غيــر مألوفــة ومبتكــره فــ

أفكـار المشكالت ومواجهة االزمات ووضع االستراتيجيات وكذلك إضـافة

.فريدة ومختلفة
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الدورات التدريبية

 
ً
دورات من إعداد وتقديم المتدربات: أوال

" التجارة اإللكترونية : " الدورة الثالثة بعنوان

نقلـة الهدف منها التعرف علـى أهميـة التجـارة االلكترونيـة ومشـاركة ال

النوعيـــة التـــي حـــدثت فـــي مجـــال التجـــارة وتبـــادل اآلراء والخبـــرات فـــي

العمـــل الحـــر الختيـــار البـــدائل المتاحـــة ووضـــع حجـــر األســـاس وانطالقـــة 

.يالبداية لتفعيل رغبة ومهارات المتدربات في السوق االلكترون

" االدخار الشخصي : " الدورة الرابعة بعنوان

ق الهــدف منهــا تنميــة ثقافــة االدخــار واالســتثمار مــع التعــرف علــى طــر

.متعددة لالدخار واالستثمار

ة وقــدمت جميــع هــذه الــدورات فــي قاعــة تواصــل التابعــة لجميعــة طيبــ

مجيـب . التعاونية في قاعة تواصـل للتـدريب بحضـور مشـرفي التـدريب د

وتوضيح قاما بتقييم المتدرباتوالذانيأصيلة المدودي، . السعيدي، أ

دريبيــة جوانــب القــوة والضــعف للمتــدربات وكيفيــة تطــوير مهــاراتهن الت

.بما يسهم في تكييفهن في سوق العمل
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الدورات التدريبية

 
ً
الدورات التدريبية التي تم حضورها عبر برنامج زووم: ثانيا

ن مــــ" معــــايير الحوكمــــة للجمعيــــات األهليــــة "دورة تدريبيــــة بعنــــوان -١

ي محمــد أل راضــي والمستشــار القــانوني عبــد الــرحمن الحربــ. تقــديم أ

.والـدكتور علي الفوزان

ام تحليــــــل البيانــــــات االقتصــــــادية باســــــتخد"دورة تدريبيــــــة بعنــــــوان -٢

.من تقديم الدكتورة سالمة المطلق "(EVEWS)الـ

نجليزيــة األســاليب الحديثــة الكتســاب اللغــة اإل" دورة تدريبيــة بعنــوان -٣

.هاشم بن حمزة نور. د.من تقديم أ" وتطويرها في المملكة

" لعلميـة األخطاء البحثية الشائعة في البحوث ا" دورة تدريبية بعنون-٤

.مجيب السعيدي. من تقديم د

ـــــون-٥ ـــــة بعن ـــــه " دورة تدريبي ـــــه وتوجهات االعتمـــــاد المدرســـــي وأهميت

.مجيب السعيدي. من تقديم د" وإجراءات تنفيذه 

ــا فــي وتــم عمــل تقــارير تفصــيلية عــن كــل دورة وتغطيــة بعضــها إعالميً

كافـــة وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي بمـــا أســـهم فـــي تنميـــة مهـــارات 

.المتدربات في إعداد التقارير والتسويق اإلعالمي باحترافية
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ا ألهمية صقل مهارات المتدربات في تقـديم المبـادرات فـي العديـ د مـن نظرً

افس الجوانب بما يعزز لديهن الثقة في النفس والقدرة علـى العطـاء والتنـ

ن والتميـــز فتحـــت جمعيـــة طيبـــة مجـــال المبـــادرة بهـــدف تمكـــين الطالبـــات مـــ

ا وكسـب تقديم مهاراتهن المختلفة في عدة مجـاالت ليتسـنى لهـن تنميتهـ

:فرصة للمتدرباتالخبرات لالزمة لتلبية بيئة العمل المستقبلية، حيث اتيحت ال

: في مجال التفكير واالبتكار• 

قامــت المجموعــات االربعــة بإعــداد دراســة جــدوى متكاملــة لمركــز تــدريب

 ألفكار وتوجهات وأهداف كل مجموعة
ً
. وذلك فقا

:في مجال التدريب واالعالم• 

ــ- ي عمــل تغطيــات إعالميــة عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي للــدورات الت

). مهارات طيبة(تقدمها 

ة تقـــديم وادارة الحـــوار فـــي الـــدورات التدريبيـــة التـــي تقـــدمها الجمعيـــ-

.ضمن برنامج مهارات طيبة التعاونية

.تجهيز وإعداد شهادات حضور للدورات المقدمة-

:في مجال التصميم االحترافي والمونتاج• 

ة طيبة تصميم عرض تقديمي احترافي عن التدريب التعاوني في جمعي-

.التعاونية

يبـة إعداد مونتاج فيـديو تقريـر مرئـي عـن طالبـات التـدريب مـن جامعـة ط-

.في جمعية طيبة التعاونية

المبادرات
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مخرجات التعلم المحققة
خالل فترة التدريب

:المكتسبةالمعارف
التعــرف علـــى خطـــوات اعـــداد القـــوائم الماليـــة بـــالتطبيق العملـــي.١

.وإعداد تحليل مالي تطبيقي على المنشأة

.اتالتعرف على المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد المؤسس.٢

ة اكتســاب خبــرة فــي دراســة الجــدوى قبــل البــدء بالمشــروع ومعرفــ.٣

.اعهاأهميتها ومساهمتها في تقدير نجاح المشاريع بمختلف أنو

ام التعـــرف علـــى الهيكـــل التنظيمـــي للمؤسســـات التعاونيـــة ومهـــ.٤

.وصالحيات كل قسم

.معرفة كتابة التقارير والخطابات بالطريقة الصحيحة.٥

يبيـــة اكســـاب الثقـــة بـــالنفس فـــي تقـــديم المبـــادرات والبـــرامج التدر .٦

.وعمل التقارير االعالمية المتعددة
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مخرجات التعلم المحققة
خالل فترة التدريب

:المكتسبةالمهارات
.العمل بروح الفريق الواحد.١

.االنضباط وااللتزام بالوقت.٢

.التعامل مع بيئة وضغوطات العمل.٣

.التحليل والتقييم المالي وتحليل المخاطر.٤

.القيام بدراسات الجدوى بطرق علمية صحيحة.٥

.صناعة المحتوى والطباعة السريعة.٦

.التصميم االحترافي، والمونتاج.٧

.تعزيز الجانب التسويقي في وسائل التواصل االجتماعي.٨

.مهارات االتصال والتواصل الفعال مع الجمهور المستهدف.٩

.اتقان مهارة استخدام العديد من البرامج التقنية.٠١

.كسر حاجز الخوف من الجمهور بإلقاء دورات تدريبية.١١
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البرامج المستخدمة 
أثناء فترة التدريب

الوصفالبرنامج

لكتابة المهام والتقارير 

إلنشاء جداول البيانات والقوائم والميزانيات 

لعمل عروض تقديمية للدورات 

ى لعمل استبيانات لدراسة السوق لدراسات الجدو
المقدمة

ية إلنشاء وتعديل الصور وإعداد التصاميم االحتراف
وتقديم العرض الجديدة والمختلفة 

داعية لتحرير الفيديوهات وتحويلها لفيديوهات إب

لحضور الدورات التدريبية االفتراضية 

لعمل تغطيات إعالنية 
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إحصاءات عن التدريب

29

احصاءات
التدريب

دورات تدريبية٨ عدد الطالبات١٢

صفحة٨٥٤

تغريدة٨٦

ساعة٢٤٠

أسابيع٨

يوم٤٠

فرق عمل٤
ملفات ٦٢

مهام و تقارير

تقرير ٢٨٨
اسبوعي للجامعة



ب بعــد التعــرف علــى اهــداف التــدريب فــي الــدليل العــام للتــدري

ة التعــاوني لجامعــة طيبــة واهــداف التــدريب لــدى جمعيــة طيبــ

تـي التعاونية والمهام التـي قـام بهـا المتـدربات والمهـارات ال

بيــرة تــم اكتســابها نــرى انــه تــم الوصــول الــى االهــداف بنســبة ك

، وذلك بفضـل اللـه تعـالى ثـم بفضـل جهـود القـائمين ع
ً
لـى جدا

التــــدريب التعــــاوني فــــي جمعيــــة طيبــــة التعاونيــــة وحرصــــهم

.الدائم على توفير جميع احتياجات التدريب للطالبات

الخاتمة
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صور من اللقاء التعريفي
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صور من إنجازات الطالبات
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صور من إنجازات الطالبات
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صور من إنجازات الطالبات
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صور من الدورات المقدمة  
الطالبات من اعداد



37

صور لدورة التجارة االلكترونية التي
* قدمت  لمجلس اإلدارة

من إعداد مجموعة العطاء* 
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صور من تغريدات الطالبات
فاعل_تمكين# 
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صور من تغريدات الطالبات
فاعل_تمكين# 
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