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الحرفية التدريبات املهارية التدريبات

صناعه البورسلين English Course 

صناعه االكسسوار  ( الرخصه الدوليه لقياده الحاسب االلي )  ICDL 

ميكب ارتست  افيك  (التصميم الثابت ، االنيميشن ) مهارات الجر

افير  كو السكرتاريه و العالقات العامه 

صناعه الجلود اداره املوارد البشريه 

خياطه و مفروشات   TOTاعداد املدربين 

الخشب و االركيت ، االعمال الخشبيه ، النحت  البرمجه و التطبيقات 

صناعه الشمع الديكور 
C.Vعن وظيفه ،اعداد ال كيفيه البحث

اجراء مقابله للحصول على وظيفة 

صيانه هواتف املحمول  ادارة املشروعات و التسويق و املبيعات 

صيانه الكمبيوتر و الالب توب 

صيانه التبريد و التكيف

صيانه االجهزه الكهربائيه 
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لطلب االلتحاق يرجي  التقديم بمقار الجمعيات او من خالل البريد االلكترونى•

البريد االلكترونى  العنوان  املحافظه اسم الجمعيه 

contact@ghadmoshrek.com
6ش عددددددددددددنان املدددددددددددال ى امدددددددددددا  مدرسددددددددددده 103

اكتوبر 

املنيا

الغد املشرق 

essdfminia_2003@yahoo.com ارض سلطان املنيا 15ش 3 امهابناء مصر  للتنميه املستد

ar25_edu2012@yahoo.com
املتفدددددددددرن مدددددددددن ش ابدددددددددن 34ش 4عقدددددددددار رقدددددددددم 

االرض عزبه شاهين 

ى للتمويددددددددددددددد  التعددددددددددددددداونالتعاونيددددددددددددددده
الزراعى

alosar_almuslima@yahoo.com
و الصفا/ تقسيم شادى ش–عين شمس 

املروه 

االسدددددددددددددددددددددددددددر املسدددددددددددددددددددددددددددلمه للتنميدددددددددددددددددددددددددددة 
االجتماعية 
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لطلب االلتحاق يرجي  التقديم بمقار الجمعيات او من خالل البريد االلكترونى•

البريد االلكترونى  العنوان  املحافظه اسم الجمعيه 

m_ali197878@ yahoo.com 
الم شارن الحرمين متفدرن مدن صدال  سد

اول البشرى 

بني سويف

التعاونيدددددددددددددده الزراعيدددددددددددددده النوعيدددددددددددددده
النتدددددددددددددددددا  و تسدددددددددددددددددويق املحاصدددددددددددددددددي  

الزراعيه

mancda@yahoo.com 
بني-مركز ناصر -قرية املنصورة

سويف 
نصورة تنمية املجتمع املحلي بامل

shababelkheir@hotmail.com 
-حي الرمد -شارن أحمد ابن حنب  3

بني سويف 
جمعيددددددددددة شددددددددددباب الخيددددددددددر للتنميددددددددددة

والخدمات 

bladt_era@yahoo.com 

ش اسددددددددددال  املتفددددددددددرن مددددددددددن أحمددددددددددد 15٧
وار عرابدددن م دددكل الددددكتور ابدددو العدددال بجددد

الددث الدددور الث-مكتبددة فدداروق دسددكندر 

بندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددويف -

يددددة جمعيددددة الحيدددداة االف دددد  للتنم

والتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريب 
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لطلب االلتحاق يرجي  التقديم بمقار الجمعيات او من خالل البريد االلكترونى•

البريد االلكترونى  العنوان  املحافظه اسم الجمعيه 

Scdasohag@gmail.com
عمدددددددارة مسددددددداكن العمدددددددرى 

مدخ  ا ، ب44

سوها  

ل جمعيدددددة تنميدددددة املجتمدددددع ورعايدددددة االطفدددددا
ذوى االحتياجات الخاصة

Ncdpe2009@gmail.com
شدددددددددارن اسددددددددديو  سدددددددددوها  

5االلددددددددف مسددددددددكن عمددددددددارة 
21شقة 

حمايدة الجمعية الوطنية لتنمية املجتمدع و 
البيئة

Hokokalensanccc@yahoo.com
ش الهدددددددددددددددددددداد  بجددددددددددددددددددددوار 21

مدرسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة النيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
رق اخميم ش–االبتدائية

حقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوق االنسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان للخيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر

Info@horusfoundation.org نزلددددددددددددددددددة –ش املستشددددددددددددددددددفن 
سوها –طهطا –عمارة 

مؤسسة حورس للتنمية والتدريب


