
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ملخص عن مشروع صنعة

 صنعة؟ل رئيسيال هدفالماهو 

 وذلن بتملٌكها المعرفة والمهارة الالزمة لتصادياال جتماعً ووتطوٌرها على المستوٌٌن اال السودانٌة تمكٌن المراءة

 من داخل منزلها وتسوٌمه ومساعدتها على بداٌة وتطوٌر عملها الخاص

 الفئة المستهدفة؟ما هي 

 تعلم او المهارة او كلٌهما معا تملن شغف ال التً المراءة السودانٌة

 كيف تسعى صنعة لتحقيق اهدافها؟

حٌاكة، ، عة المحلٌة التً تشتهر بها منطمتها من )سعف، خزف، خٌاطة، تطرٌزالى تدرٌب المراءة على الصنصنعة  تسعى

كما تهدف الى تنمٌة  وتشجٌعها على االنتاج وتسوٌك منتجاتها عبر تطبٌك بالهاتف الجوال ...(منتجات المطبخ السودانً

 لها. كترونًمولع االلالعبر  التواصل والتوعٌة المجتمعٌة وسط شرٌحة النساءاالدارة و مهارات

 

 تم تنفيذها حتى هذه اللحظة؟ ماهي الخطوات التي

 % اكتمال(06تم انشاء نموذج لتطبٌك الهاتف الجوال ) .1

 % اكتمال(06تم انشاء نموذج للمولع االلكترونً ) .2

 سوقتوفٌر  ،منظمة دلنً الخٌرٌة -توفٌر مشغل خٌاطة على االتً )خٌرٌة الظمات منال عدد من مع فكاتم التو .3

 لشراء منتجات صنعة(

 اختٌار النساء المتدرباتالتواصل مع لجان مماومة االحٌاء للمساعدة فً  .4

 ماهي المشاريع التى تعمل عليها صنعة االن؟

 ثالثة مشارٌع رئٌسٌة:تعمل صنعة االن على 

 مشروع رمضان 

 .و الرلاق( "حلو مرتتمثل الصناعات فً منتجات المطبخ السودانً من )أبري "

 مشروع العٌد 

، فرشات ، فاظات ورودحالوة التامخبوزات بكل انواعها إضافة الى المصنوعات الٌدوٌة )شٌتتمثل الصناعات فً ال

 طرابٌز...(

 مشروع المدارس 

 و..... الجلدٌة و المماش()والشنط  مالبس طالب المدارس صناعة  تتمثل الصناعات فً

 



 

 :بالنسبة للمشاريع االخطوات التى تم تنفيذه

 االكفاء تم التواصل مع المدربٌن .1

  عدد من النساء الالتً ٌملكن مهارة الصنعة تم التواصل مع .2

 تم التواصل مع المنظمات الخٌرٌة للتأكد من تسوٌك المنتجات .3

 متدرباتتم التواصل مع لجان مماومة االحٌاء الختٌار ال .4

 دربات؟كيف سيتم اختيار المت

ٌتم اختٌار المتدربات بصورة شفافة وعادلة ومن ثم ٌتم تمسٌمهم على الثالث مشارٌع بناء سبالرجوع الى لجان مماومة االحٌاء 

 على الرغبة والشغف

 ماهو العدد المستهدف االن؟

 امدرمان(-بحري-)الخرطوم امراءة لكل محلٌة 26 ،فً الولت الراهن امراءة 06حوالً 

 التكاليف؟كم هي ماهي االحتياجات و

 :بناء على االولوٌة تم تمسٌم االحتٌاجات الى مرحلتٌن

 المرحلة االولى:

 (مكان لتدرٌب المتدربات -تخزٌن المنتجات -ادارة وتنظٌم العمل)ممر  .1

 تصمٌم(خبراء  –ازةالبتوب بمواصفات ممت -االعالم )كامٌرا بكامل معداتها .2

 المواد والمدربٌن .3

 عمالء، موظفٌن وعمال( اعمال ادارٌة )مركز اتصاالت .4

 المرحلة الثانٌة:

 اكمال تطبٌك الهاتف و المولع االلكترونً .1

 

 


