
البواردي للتنمية المعرفية
البرنامج الصيفي للطالب لتنمية المهارات الحرفية  

والمهنية 



تعريف البرنامج
ي أحمد الرماح لتكوين برنامج صيف. هدفت مجموعة البواردي بالتعاون مع أ

تطوير فنون الحياة تعزيز المهن والعمل الحرفي والتقني ويقوم على أساس 
2030لخلق جيل معرفي يعتمد عليهم الوطن وفق رؤية المملكة األساسية 

.وليتم اإلستفادة منها و تطبيقها في حياتهم اليومية



تعريف البرنامج
:مواقع3ورش عمل في 3



مصنع الحديد معرض أتقن دو إت سنترمصنع الخشب

تعريف البرنامج

أيام3 أيام3 أيام9=++أيام3

3

3

3



الفئة المستفيدة
طالب50=المجموع•
ة المرحلة المتوسط: العمر•

والثانوية

35%

8%

10%

23%

10%

10%

4%

متوسط الدخل أو أقل 
جمعية جود
جمعية البر
جمعية بناء لأليتام
إسكان المهيدب الخيري
جمعية ود
أخرى



الجدول الزمني

قسم ال وقت ال خ  تاري ال

مصنع البواردي للحديد 9:30 صباحا-1:00ظهرا 11+10+9 يوليو

مصنع البواردي لألخشاب 9:30 صباحا-1:00ظهرا 16+13+12 يوليو
9:00 صباحا 1:00 ظهرا 18+17 يوليو
9:00 صباحا-2:00 ظهرا 19 يوليو

10:30 صباحا-12:30ظهرا 20 يوليو )تسليم الشهادات واإلحتفال(

9:00 صباحا 1:00 ظهرا 10+9 يوليو
9:00 صباحا-2:00 ظهرا 11 يوليو

مصنع البواردي للحديد 9:30 صباحا-1:00ظهرا 16+13+12 يوليو
مصنع البواردي لألخشاب 9:30 صباحا-1:00ظهرا 19+18+17 يوليو

معرض أتقن دو إت سنتر 10:30 صباحا-12:30ظهرا 20 يوليو )تسليم الشهادات واإلحتفال(
مصنع البواردي لألخشاب 9:30 صباحا-1:00ظهرا 11+10+9 يوليو

9:00 صباحا 1:00 ظهرا 13+12 يوليو
9:00 صباحا-2:00 ظهرا 16 يوليو

مصنع البواردي للحديد 9:30 صباحا-1:00ظهرا 19+18+17 يوليو

معرض أتقن دو إت سنتر 10:30 صباحا-12:30ظهرا 20يوليو )تسليم الشهادات واإلحتفال(

يو ول تى 20 ي يو و ح ول خ 9 ي اري ن ت م

معرض أتقن دو إت سنتر

معرض أتقن دو إت سنتر

معرض أتقن دو إت سنتر
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طريقة 
التسجيل

https://studentsummerworkshops.eventbrite.com

أو

0545959971

https://studentsummerworkshops.eventbrite.com/


برامج الورش



ورشة الحديد
م تقدي)التعريف بالحديد : اليوم األول

عرض عن الحديد، مكوناته، طرق 
( استخراجه و استخداماته

قسم المكابس : اليوم الثاني
والكويالت وصناعة المغناطيس

ائي قسم الحديد اإلنش:اليوم الثالث
واإلطالع على العمل والمشاركة في

التصنيع



تجربة صناعة 
المغناطيس



تجربة صناعة 
المغناطيس



تجربة صناعة 
المغناطيس



زيارة أقسام 
مصنع الحديد



زيارة أقسام 
مصنع الحديد



زيارة أقسام 
مصنع الحديد



و التعريف بالخشب: اليوم األول
التدريب على رسم طاولة

نع زيارة أقسام المص: اليوم الثاني
ةوشرح آلية صنع طاولة خشبي

زيارة قسم التجميع:اليوم الثالث
والتدريب لتجميع أجزاء الطاولة

ورشة 
الخشب



تصميم طاولة



صنع الطاولة



صنع الطاولة



صنع الطاولة



أخذ الطاولة
كتذكار



قسم +التعريف بأتقن: اليوم األول
الدهان

قسم السيارات : اليوم الثاني
واإلكسسوارات

الطالب يديرون أتقن:اليوم الثالث

ورشة أتقن



ة التعرف على كيفي
خلط الدهانات



التعرف على كيفية 
الدهان بالرش



ورشة عمل 
السيارات



تشغيل األجهزة 
الكهربائية على 
بطارية السيارة



صيانة و تلميع 
العجالت



ورشة عمل 
السيارات

تغير عجل السيارة



الطالب يتوّلون 
إدارة معرض أتقن 

بالكامل



الطالب يتوّلون 
إدارة معرض أتقن 

بالكامل



توقيع العقد



أسامة باصرة 

محاسب



خالد الصانع

خدمة عمالء



بدر اليحيى

محاسب



محمد الفضيلي و 
إبراهيم الحدبان
مسؤولي أمن



إستالم 
الشهادات







سعيد يدير . أ
مسابقة ممتعة 

للطالب 



مشعل بن خالد . أ
البواردي مع 
مسؤولي 

الجمعيات الخيرية




