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  إعالن استقطاب مدرب

 
 

لمجموعة من دورة تدريبية التابع لوزارة التربية والتعليم عن عقد التربوي للتدريب  الوطنييعلن المعهد 
 املين في وزارة التربية والتعليم.عال

 

 موعد التنفيذ عدد الساعات الدورة عنوان
 أكتوبر 12 المعارض والمهرجانات تنظيم

 

 
 الهدف العام

 .سس العامة لتنظيم االحتفاالت والمعارض وفق رؤية علمية ومنهجية واضحةتوحيد األ
 

 التقديمشروط 
 أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة البكالوريوس على األقل. -
 أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية واسعة في موضوع الدورة. -
 وفي الموضوع المحدد خاصة.أن يكون لديه خبرة تدريبية عالية،  -
عرضًا فنيًا من خالل خطة تدريبية مهنية تتضمن األهداف واألنشطة واإلجراءات واألدوات الالزمة  أن يقدم -

 للتدريب.
 بالدوالر فقط حسب النموذج المرفق.أن يقدم عرضًا ماليًا ألجور التدريب  -

 
  المهام 

 يبية، واألنشطة التدريبية(تشتمل على )دليل المدرب، والمادة التدر  التدريبي أعاله إعداد حقيبة تدريبية للموضوع -
 تنفيذ التدريب في الزمان والمكان الذي يحدده المعهد. -
 كتابة تقرير شامل حول التدريب بعد االنتهاء منه. -

 
 

  :محاور الدورة 
 اختيار فريق عمل االحتفال. .1
 تحديد اسم وشعار االحتفال. .2
 وازنة(.الم-الفئة المستهدفة-اللوجستيات-وضع خطة االحتفال )الزمان والمكان .3
 فقرات االحتفال. .4
 المعارض الفنية. ، أنواع، وأهميةمفهوم .5
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األسس التي تبنى عليها المعارض الفنية )اختيار مكان العرض مع مراعاة المداخل والمخارج والكتلة  .6
 .والفراغ واإلضاءة والتهوية وطريقة العرض والديكور.. إلخ(

 األنواع، أسس التنظيم، وضع خطة المؤتمر(.رؤية عامة تشمل )المفهوم،  -المؤتمرات العلمية  .7
وضع أسس علمية ومنهجية واضحة في تنظيم االحتفاالت والمعارض، لتوحيد العمل في كافة مديريات  .8

 التربية والتعليم، وتعتبر كوثيقة تنفيذية للمديريات.
 

  الماليةيقدم العطاء بمظروف مغلق إلى اإلدارة العامة للشؤونi ، الفني والمالي،  تشتمل على )العرضCV 
 صباحًا. 10الساعة  م30/08/2020األحد الموافق صورة الشهادات الثبوتية(. في موعد أقصاه  المتقدم،

  تستقطع من أجر التدريب. %8ضريبة الخدمة المضافة 
  ( 0594393985) على جوال رقملالستفسار االتصال 

 
 
 

 نموذج العرض المالي للدورات
 

 اإلجمالي دوالرقيمة الساعة بال عدد الساعات  اسم الدورة

    إدارة المعارض والمهرجانات

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
i تل الهوا  – الطابق الثاني – اإلدارة العامة للشئون المالية في مبنى وزارة التربية والتعليم 


