
الطريــق لعالــم من الفرص

w w w . p d f - e g . o r g

دليل البرامج



١٠٠،٠٠٠
منحة للشباب

تم منحها للشباب حديثي التخرج
تم تدريبهم من المدرسين وا�داريين وأعضاء مجلس ا�مناء

٦٠٠٠
من المدرسين وا�داريين 

وأعضاء مجلس ا�مناء

١٠٠٠
من المتخصصين في مجال 

تكنولوجيا المعلومات
تم تخريجهم من مركز االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

٢٠٠
جمعية أهلية ومنظمة غير حكومية

تم تقديم الخدمة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في ١٠ محافظات

٢٥،٠٠٠،٠٠٠
ساعة تدريب

ساعات تدريب حصل عليها خريجي الجمعية

٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠
إجمالي االستثمارات حتى هذا التاريخ

تم استثمارها في برامج جمعية التطوير والتنمية

١٥٠٠
مــن القيــادات

تم تخريجهم من مركز اعداد القيادات التنفيذية 

٣٦٠٠
مؤسسة

تم تقديم الخدمات الفعالة لعدد من منظمات القطاع العام والخاص
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 أكاديمية
الشباب
تطوير مهارات الخريجين



برنامج رواد ا�عمال

المقدمة
إن مجال رواد ا�عمال أعمق من مجرد إنشاء مشروع خاص. إنها تتصل إتصاالً عميق� بالقدرة على معرفة وتقدير الفرص واقتناص 
القيم منها. إنها تنطوي على الدخول في مخاطرة محسوبة وليس هناك أفضل من شباب جريء ذو عزيمة نارية ورؤية تفاؤلية 

للدخول في مثل هذه المخاطر.
يساعد برنامج رواد ا�عمال الشباب المقبلين على الدخول إلى عالم المشاريع الخاصة إلى تحقيق كامل طاقتهم وذلك من خالل 
إنشاء وتطوير مشاريعهم الخاصة. وقد صمم هذا البرنامج لتعريف الشباب على ا�فكار ا�ساسية والخطوات العملية والمهارات 
الفنية المطلوبة ³نشاء وإدارة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ويتم تدريس هذا البرنامج بطريقة التعليم المدمج 
(المختلط) والذي يدمج ثالثة أساليب تعليمية مختلفة وهم أوالً التعليم الصفي (التقليدي) بين المدرب والملتحقين داخل قاعات 

التدريب وثانًيا التعليم ا³لكترونى وثالث� التدريب العملي.

ا�هداف
يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المتدربين من استخدام قدراتهم في تحليل ا�فكار بعمق واستبصار الحقائق المتعلقة با�فكار 
مما يمكنهم من معرفة آفاق وحدود قدراتهم وإمكانياتهم في مجال المشاريع الخاصة وذلك كله بهدف مساعدتهم على النجاح 
في إنشاء وإدارة مشاريعهم الخاصة. ويهدف البرنامج أيًضا إلى إعطاء المتدربين أفكار قيمة تتعلق بكيفية العمل على تحسين 

معارفهم وخبراتهم. كما أنه يهدف إلى إمداد المتدربين بالمفاهيم والمعارف المستحدثة في عالم ريادة ا�عمال.

تصميم البرنامج
ُصمم برنامج رواد ا�عمال ليتناسب مع احتياجات خريجي الجامعات الجدد الذين لديهم أفكار مشاريع وأيًضا ليتناسب مع احتياجات 
المرشحين من قبل مؤسسات المجتمع المدني الذين لديهم أفكار مشاريع أو لديهم بالفعل مشاريع على أرض الواقع. ويتكون 

البرنامج من مرحلتين وهما:

المرحلة ا�ولي: البرنامج التدريبي - انشئ مشروعك الخاص 
المرحلة الثانية: التوجيه

أ) المرحلة ا�ولي: البرنامج التدريبي - إنشاء مشروعك الخاص
برنامج «أنشئ مشروعك» يتكون من ١٤ وحدة مخزنة على أقراص مدمجة. وهذه الوحدات تحتوي على أنشطة  تشرح للمتدربين 
مهارات ا�عمال التجارية والمعرفة الخاصة بإنشاء وإدارة المشاريع. ويتم شرح هذه المهارات والمعرفة بشكل أعمق من خالل ورش 

العمل التي ينظمها المدربين داخل قاعات التدريب.
تقدم ا�ربعة عشر وحدة سلسلة من المهام وا�عمال التي تتطلب من المتدربين تنفيذها وإنشائها وا³حتفاظ بها ³ستخدامها 

الحًقا، وكذلك ُيطلب منهم تنفيذ أنشطة أخري في مجتمعاتهم المحلية.

ا�ربعة عشر وحدة تتكون من: 
١.  تقرير مصيري

٢. إنشاء مشروعي
٣. استعراض السوق

٤. تحديد المخاطر وا�هداف المالية 
٥. تطوير خدمة أو منتج بما يتناسب مع إحتياجات السوق

٦. دراسة السوق
٧. مبادئ المبيعات

٨. الوصول إلى العمالء المحتملين
٩. إدارة المشاريع 

١٠. ا³دارة المالية
١١. إدارة الموارد البشرية

١٢. تمويل المشاريع



١٣. التخطيط  لما هو غير المتوقع
١٤. التوسع في المشروع

ب) المرحلة الثانية: التوجيه
وإذا  المشاريع.  أداء هذه  تقييم  الواقع وسيتم  أرض  على  يمتلكون مشاريع  الذين  الملتحقين  مقابلة  البرنامج سيتم  نهاية  في 
كانت نتيجة التقييم إيجابية يتم تخصيص إستشاري لكل من يمتلك الخبرة العملية التي كونها من خالل مشروعه الخاص والتي 
ستساعد المتدرب على النجاح في مشروعه. وفي هذه المرحلة سيتلقى المتدرب ورش عمل في إدارة الموارد البشرية والقيادة 
التعامل مع والتغلب على العوائق التي تواجه  القانونية. وبا³ضافة إلى ذلك سيتم مساعدة المتدرب على  وا³بداع وا³ستشارات 

مشروعه الخاص وذلك من خالل ورش عمل مصممة خصيصٍا له لتتناسب مع احتياجات مشروعه. 

معايير قبول الملتحقين
 أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

 من لديه مشروع متناهي الصغر أو مشروع صغير أو من يسعى المتالك مشروع.
 أن يكون عمر المتقدم ما بين ٢٢ إلى ٣٥ عاًما.

 أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
 مناسب لرواد االعمال في كل المجاالت.

شركاء العمل
وشركة  للشباب،  العالمية  المؤسسة  من  كل  مع   - ا�عمال  رواد  لبرنامج  المنظمة  الجهة  والتنمية-  التطوير  جمعية  تتعاون 
مايكروسوفت، ومانبور وانبليس، وجامعة ستلينبوش في تقديم خدمة تعليمية وتدريبية مميزة تتناسب مع المعايير العالمية 

الخاصة بكيفية تقديم العلم والتدريب الخاص ببرامج ريادة ا�عمال.

التسجيل
لالشتراك أو لمعرفة المزيد من المعلومات ُيرجى إرسال استفساراتكم إلى البريد ا³لكتروني الخاص بأكاديمية الشباب بجمعية 

 youthacademy@pdf-eg.org   :التطوير والتنمية
أو ا³تصال بنا مباشرة على: ١٤ / ٩٥١٣ ٣٣٠٥ ٢٠٢ +   -  ٠١٠٢١٠٥١٩٥٧

عنوان: ٦٣ ش سوريا ، المهندسين ، جمعية التطوير والتنمية



مهاراتي هو برنامج يهدف إلى تنمية المهارات الوظيفية والحياتية للشباب وذلك لتمكينهم من بدء حياتهم الوظيفية أو التقدم 
في مساراتهم الوظيفية.

يمثل برنامج مهاراتي طفرة في مجال التعليم �نه ُيَمكن المتقدم من الحصول على المعارف الخاصة بالمهارات الوظيفية والحياتية 
بطريقة سهلة وسريعة فهو يدمج بين نوعين من التعليم وهما: أوًلا التعليم التقليدي داخل قاعات التدريب والذي يعتمد على 
التواصل المباشر والتفاعل اللحظي بين المدرب و المتقدم. وثانًيا التعليم ا³لكترونى عبر شبكة ا³نترنت والذي يتميز بإمكانية 

تقديم الخدمة التعليمية في المكان والوقت اللذان يتناسبان مع المتقدم.
وُيقدم برنامج مهاراتي مجموعة متنوعة من الحلول التعليمية ا³لكترونية مثل المناهج التعليمية عبر شبكة ا³نترنت والمحتويات 

المرئية والسمعية وذلك با³ضافة إلى ورش التدريب والدورات ا�سبوعية التي تعقد داخل قاعات التدريب.

ا�هداف
يهدف برنامج مهاراتي إلى تزويد الشباب بالمهارات الوظيفية والحياتية الالزمة لتقديم أنفسهم بطريقة مهنية تساعدهم على 
التميز في سوق العمل الذي تشتد به المنافسة يوًما بعد اãخر وذلك عن طريق مساعدتهم من خالل مناهج تعليمية شاملة على 

امتالك المهارات والخبرات الالزمة للحصول على وظائف مناسبة والترقي في وظائفهم.

تصميم البرنامج
يستمر برنامج مهاراتي لمدة خمسة أسابيع ويشمل الوحدات التالية:

أ) التحليل السلوكي:
تهدف هذه الوحدة إلى تحليل سلوك ا�شخاص وتفاعلهم مع اãخرين و يقيس اختبار التحليل السلوكي:

 القدرة على التعامل مع المشاكل والتحدّيات .
 القدرة على التأثير على اãخرين.
 القدرة على التأقلم مع التغيير.

 القدرة على التعامل مع القواعد واللوائح وا³جراءات. 

ب) المهارات الشخصية:
تهدف هذه الوحدة إلى مساعدة المتدربين على اكتساب ستة مهارات أساسية يجب أن يتحلى بها الموظفون في سوق العمل 

الحالي وهم:
 مهارات التكّيف مع التغيير

 مهارات التواصل الفّعال.
 مهارات حل المشكالت وإتخاذ القرار.

 مهارات كتابة التقارير والمخاطبات في العمل.
 مهارات إدارة الوقت والتنظيم.

 مهارات العرض والتقديم

ج) الوحدات ا�دارية المتخصصة:
تهدف هذه الوحدات إلى تقديم أساسيات عن بعض التخصصات ا³دارية التي تعد من أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل 

الحالي وهم:
 إدارة المكتب

 الموارد البشرية
 خدمة العمالء

منحة مهاراتي

المقدمة

الدمج بين التعليم ا�لكتروني و التعليم الصفي



د) محاضرات التواصل:
الهدف الرئيسي من محاضرات التواصل ا�سبوعية هو ا³جابة على أية استفسارات حول التدريب ا³لكتروني ومدى ا³ستفادة من 
المحاضرات على  القائمون على هذه  ا³لكتروني، ويعمل  التعليم والتدريب  التأقلم مع ثقافة  العلمية وكذلك قياس مدى  المادة 
ضمان التواصل الفّعال بين المتدربين والقائمين على البرنامج وضمان المتابعة المستمرة أثناء الفترة التدريبية والعمل على حل 

أي مشكالت تعوق العملية التدريبية. 

:(Edexcel) ه) اختبار  ا�دكسل
كبرى  احدي  وهي  إدكسل  مؤسسة  توفرها  التي  العالمية  االختبارات  أحد  دخول  مهاراتي  برنامج  نهاية  في  للمتدربين  يمكن 

المؤسسات البريطانية في مجال التدريب وفق� لشروط البرنامج.

شركاء العمل
تتعاون جمعية التطوير والتنمية - الجهة الُمُنٍظمة لبرنامج مهاراتي- مع شركات تطوير للتعليم ا³لكتروني، وسكس إنسيتس، 
ونت ديمنشن، ولوجيك كوتسلتينح مصر في تقديم برنامج مهاراتي. ولقد صمم برنامج مهاراتي طبق� لمعايير إدكسل لضمان 

جودة الخدمة التعليمية.

معايير قبول الملتحقين
 أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

 أال يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ عاًما.
 أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال أو ما يعادله من جامعة أو معهد عالي معترف به. 

 أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
 ا³لتزام بدفع ١٥٠ جنيًها كرسوم تدل على جدية المتقدم وا³لتزام بحضور الدورة التدريبية.

التسجيل
لêشتراك أو لمعرفة المزيد من المعلومات ُيرجى إرسال استفساراتكم إلى البريد ا³لكتروني الخاص بأكاديمية الشباب بجمعية 

 youthacademy@pdf-eg.org   :التطوير والتنمية
أو ا³تصال بنا مباشرة على: ١٤ / ٩٥١٣ ٣٣٠٥ ٢٠٢ +   -  ٠١٠٢١٠٥١٩٥٧

عنوان: ٦٣ ش سوريا ، المهندسين ، جمعية التطوير والتنمية



(WFP) برنامج طريقك لسوق العمل

مكثف  برنامج  وهو  الجامعات  لخريجي  المهنية  ا³حتياجات  مع  ليتناسب  خصيًصا   (WFP) العمل  لسوق  طريقك  برنامج  ُصمم 
النظرية يعتمد  الدراسة  بقوة. فبجانب  والتنافس فيه  العمل  الالزمة لدخول سوق  المهارات  الحديث  الخريج  يعمل على إكساب 
المتدرب  العملي وذلك ³عطاء  الواقع  المقتبسة من  الحاالت  المحاكاة ودراسة  الحديثة مثل  التعليم  أساليب  البرنامج على  هذا 
فرصة التطبيق العملي للمعرفة المكتسبة. كما أنه يستخدم وسائل التعليم الحديثة مثل التعليم عن بعد وذلك �ن التعامل 

مع أدوات التكنولوجيا الحديثة هي من مهارات العمل ا�ساسية التي يعمل البرنامج على إكسابها للمتدربين.

المقدمة

ا�هداف
التي تمكنهم من  ا�ساسية  والحياة  العمل  الجامعات مهارات  إلى إكساب خريجي   (WFP) العمل  برنامج طريقك لسوق  يهدف 
المهارات  ومن  المهنية.  حياتهم  في  النجاحات  وتحقيق  مميزة  عمل  فرص  على  والحصول  العمل  سوق  في  بقوة  المنافسة 
المهارات  هي  المتدربين  نفوس  في  غرزها  إلى   (WFP) العمل  لسوق  طريقك  برنامج  يهدف  التي  العمل  وأدوات  والمفاهيم 
والمفاهيم المتعلقة ببناء الشخصية والتواصل الفعال، القيادة وبناء الثقة، التفكير النقدي، التعليم المستمر، العمل الجماعي 

وا³لتزام بأخالقيات العمل المهني.

يستمر برنامج طريقك لسوق العمل(WFP) لمدة ستة أسابيع ويشمل خمس وحدات وهم:

أ) تطوير مهارات التعامل باللغة ا�نجليزية في مجال العمل:
تهدف هذه الوحدة إلى إكساب المتدربين المهارات ا�ساسية الخاصة بالتعامل باللغة ا³نجليزية في مجال العمل. وتتضمن مهارات 

المحادثة وكتابة التقارير والمراسالت التجارية ومهارات العرض والتقديم.

ب) تطوير مهارات الحصول على وظيفة:
تهدف هذه الوحدة إلى إكساب المتدربين مهارات 

 إجتياز المقابالت الشخصية عند التقدم للوظائف والتواصل الفعال
 العمل على تحقيق ا�هداف.

 كتابة السيرة الذاتية
 مهارات البحث عن عمل

ج) بناء الشخصية واكتساب مهارات العمل:
 العمل الجماعي   ا³لتزام بأخالقيات العمل.

 التأقلم مع التغيير   حل المشكالت
 تنظيم الوقت   المبادرة

 تنظيم الوقت وا³لتزام  العمل على تحصيل النتائج
 البحث /العمل الميداني

د) الوحدات ا�دارية المتخصصة:
تهدف هذه الوحدات إلى تقديم أساسيات عن بعض التخصصات ا³دارية التي تعد من أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل 

الحالي وهم:
 إدارة المكتب   الموارد البشرية

 خدمة العمالء

ه) مشروع التخرج:
الهدف من مشروع التخرج هو اختبار قدرات المتدربين في تطبيق المفاهيم والمهارات التي تم تدريسها في البرنامج. ويعتمد 
مشروع التخرج على ابتكار أفكار جديدة ذات صلة بمجاالت ا³هتمام الخاصة بالمتدربين ووضع خطط لمشاريع هذه ا�فكار وكتابتها 

ومناقشتها مع المتدربين.

تصميم البرنامج



الموارد  (WFP) - مع كل من مهارات لخدمات  العمل  لبرنامج طريقك لسوق  الُمُنٍظمة  الجهة  التطوير والتنمية-  تتعاون جمعية 
البشرية، ومهارات للجميع، وبرلتز مصر، وديل كارينجي مصر للتدريب في تقديم الدورات المدعمة الخاصة ببرنامج طريقك لسوق 

العمل (WFP) لخريجي الجامعات.

شركاء العمل

معايير القبول في البرنامج

التسجيل
لêشتراك أو لمعرفة المزيد من المعلومات ُيرجى إرسال استفساراتكم إلى البريد ا³لكتروني الخاص بأكاديمية الشباب بجمعية 

 youthacademy@pdf-eg.org   :التطوير والتنمية
أو ا³تصال بنا مباشرة على: ١٤ / ٩٥١٣ ٣٣٠٥ ٢٠٢ +   -  ٠١٠٢١٠٥١٩٥٧

عنوان: ٦٣ ش سوريا ، المهندسين ، جمعية التطوير والتنمية

 أن يكون المتقدم مصري الجنسية.أال يزيد عمر المتقدم عن ٢٧ سنة.أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل عال من أحد الجامعات 
المصرية المعترف بها.أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبار تحديد المستوي الخاص باللغة ا³نجليزية. ا³لتزام بحضور الدورة 

التدريبية لمدة ستة أسابيع. ا³لتزام بدفع ٢٠٠ جنيًها كرسوم تدل علي جدية المتقدم وااللتزام بحضور الدورة التدريبية.  



مجتمع مدني قادر

مركز دعم قدرات
المجتمع المدني 



برنامج بناء قدرات المنظمات الغير حكومية

المقدمة
يهدف برنامج بناء قدرات المنظمات الغير حكومية إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني من إمتالك المهارات الالزمة لخلق أنظمة 
البشرية والمالية بكفاءة  إدارة مواردها  المنظمات من  المهنية والتي من شأنها تمكين هذه  الممارسات  إدارية قائمة على  عمل 

تحقق لها ا³ستدامة المرجوة داخل مؤسساتها وكذلك مع المجتمعات التي تقوم بخدمتها.
مع التركيز الكبير على تقديم ا³ستراتيجيات وا�دوات الناجحة فضًال عن المهارات الالزمة لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية 

 خلق الوعي لدى المنظمات الغير حكومية بأهمية الممارسات المهنية.
 اكتساب المنظمات الغير حكومية المعرفة الخاصة بالممارسات المهنية.

 تعزيز مفهوم التنمية البشرية.
 تشجيع الشراكات بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني عن طريق الالمركزية في العمل. 

 تشجيع ودعم مشاركة المعلومات والمعرفة فيما بين المنظمات.  

ا�هداف

 يقوم برنامج بناء قدرات المنظمات الغير حكومية على:       

 بناء قدرات المؤسسة (المدة: خمسة عشر يوم»):
يخاطب هذا البرنامج التدريبي متخذي القرار في المنظمات الغير حكومية مثل رؤساء مجلس ا³دارة والمدراء التنفيذيين. ويهدف 
إلى مساعدة متخذي القرار في إكتساب المعرفة التي تمكنهم من إنشاء بيئة مؤسسية داخل منظماتهم تتماشى مع ممارسات 

وثقافة العمل المهني. ويشمل هذا البرنامج التدريبي:
 المالية للمنظمات الغير هادفة للربح.

 ا�نظمة ا³دارية وتنمية الموارد المالية.
 إدارة الجودة الشاملة.

 التواصل وإدارة التغيير.
 التخطيط ا³ستراتيجي وقيادة المؤسسات.

 نظم المعلومات.

بناء قدرات الكوادر البشرية 
لديهم  المهنية  المهارات  تنمية  إلى  ويهدف  حكومية  الغير  المنظمات  داخل  العاملين  ا�فراد  التدريبي  البرنامج  هذا  يخاطب 

ومساعدتهم على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية. و يخاطب هذا البرنامج فئتان من العاملين:

موظفي ا�دارة العليا (المدة: أربعة عشر يوم»):
 التواصل وإدارة العالقات ا³نسانية.

 إدارة الموارد البشرية.
 التخطيط ا³ستراتيجي.

 تحسين إجراءات العمل والعمليات ا³دارية.
 إدارة الجودة الشاملة.

 إدارة المشروعات.

تصميم البرنامج



 أن تكون منظمة غير حكومية ومشهرة وفق� للقوانين المعمول بها.
 أن تكون لديها على ا�قل عشرة موظفين يتقادون أجر ثابت.

 أن يكون مجال عملها مرتبط بالتنمية كتنمية الموارد البشرية وتنمية المجتمع وتنمية المرأة وتنمية البيئة.   
 العمل مع جميع احجام المنظمات الغير حكومية.

معايير قبول المنظمات الغير حكومية

موظفي ا�دارة المتوسطة: (المدة: أربعة عشر يوم»):
 التواصل وإدارة العالقات ا³نسانية.

 المهارات ا³دارية وكتابة التقارير.
 إدارة الجودة الشاملة.

 مهارات نظم المعلومات.

التسجيل
www.pdf-eg.org   :لالشتراك أو لمعرفة المزيد من المعلومات ُيرجى زيارة موقعنا ا³لكتروني

ngo@pdf-eg.org :أو ارسال استفساراتكم إلى البريد ا³لكتروني
أو ا³تصال بنا مباشرة على: ١٤ / ٩٥١٣ ٣٣٠٥ ٢٠٢ +   -  ٠١٠٢١٠٥١٩٥٨

عنوان: ٦٣ ش سوريا، المهندسين، جمعية التطوير والتنمية

بهدف تقديم برنامج تدريبي على درجة عالية من التخصص ، تقوم جمعية التطوير والتنمية بالتعاون مع كبار مقدمي المهارات 
تحقيق  نحو  وكفاءة  فعالية  أكثر  بشكل  العمل  من  لتمكينهم  الالزمة  والمهارات  بالمعرفة  الحكومية  غير  المنظمات  بمنح 

مهماتهم. 
بالتأكيد هذا التعاون سوف ُيحِدث فرق� كبيرî للمشاركين من قطاع المجتمع المدني الذين لم تتاح لهم فرصة الحصول على 

مثل هذا الدعم والتدريب.

شركاء العمل



تكسوب العالمية
ُأنِشأت تكسوب العالمية في عام ١٩٨٧ كمنظمة غير هادفة للربح تهدف إلى إمداد المنظمات الغير حكومية بأدوات التكنولوجيا 

والمعرفة ا³لكترونية التي تحتاجها هذه المنظمات في تسيير أعمالها بأقصى درجة ممكنة من الكفاءة.
فى ديسمبر من عام ٢٠٠٩ تم إختيار جمعية التطوير والتنمية لتكون الشريك المحلي لتكسوب العالمية في مصر ولتصبح مسئولة 

عن إدارة البرنامج تكسوب في مصر وعن تحقيق أهدافه.
تعيد صياغة مشهد  أن  الفرصة  لها  قد سنحت  العالمية،  لتكسوب  المحلي  الشريك  لتكون  والتنمية  التطوير  وبإختيار جمعية 
التكنولوجيا المستخدمة من قبل المنظمات الغير حكومية في مصر وأن تساعد على تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات كعامل 

ال في تحقيق أهداف المنظمات الغير الحكومية وهذا كله ينصب في هدف بناء مجتمع مدني قوي وقادر. ُمَيِسر وفّعً

ا�هداف
 تحسين قدرات المنظمات الغير حكومية.

 تيسير تبادل المعلومات داخل المنظمات وتيسير تنسيق المعلومات بين بعضها البعض.
 تحسين قدرة موظفي المنظمات الغير حكومية على أداء أعمالهم ووظائفهم بفاعلية.

 تيسير  التواصل بين العاملين ونقل المعلومات.
 تقديم أعلى مستويات ا�مان فيما يخص حفظ المعلومات.

 تقديم برامج تكنولوجية ذات كفاءة عالية وموثوق بجودتها.
 تيسير الحصول على المعلومة من مصدرها.   

تكسوب مصر هو أحد البرامج التي تديرها جمعية التطوير والتنمية كجزء من الدور الحيوي الذي تمارسه في تطوير المنظمات 
الغير حكوميه والذي بدوره يساعد هذه المؤسسات على تحقيق رسالتهم تجاه المجتمعات التي يخدمونها.

نحن في جمعية التطوير والتنمية نؤمن أن المنظمات الغير حكومية يمكنها من خالل ا³ستخدام المناسب للتكنولوجيا أن تؤثر 
بشكل إيجابي وفعال في المجتمع وهنا يكمن دور تكسوب مصر في تقديم المساعدة والنصيحة لهذه المنظمات فيما يخص 

كيفية ا³ستخدام المناسب والفعال للتكنولوجيا.

التكنولوجيا  شركات  كبرى  قبل  من  بها  التبرع  يتم  التي  ا³لكترونية  البرامج  من  متنوعة  مجموعة  مصر  تكسوب  برنامج  يقدم 
الخاصة  ا�هلية  معايير  عليها  تنطبق  التي  للربح  هادفة  الغير  المنظمات  إلى  وسيمانتك  مايكروسوفت  شركتي  مثل  العالمية 

بالبرنامج.   

تكسوب مصر

المقدمة



 يمكن لجميع المنظمات الغير هادفة للربح والغير حكومية أن تتقدم للبرنامج.
 أن تكون المنظمة مسجلة كغير هادفة للربح طبق� للقانون.

 أن يكون عنوان المقر الرئيسي للمنظمة هو نفس العنوان المسجل في أوراق الترخيص الرسمية.
 أن يكون لدى المنظمة أجهزة  كمبيوتر.

 أن تجتاز المنظمة معايير القبول العالمية.

معايير قبول

استطاعت تكسوب بالشراكة مع شركة مايكروسوفت عمالق التكنولوجيا أن تتوسع في تقديم برنامج التبرعات التكنولوجية 
على مستوى العالم مع إعطاء مصر أولوية بين البلدان للحصول على خدمات هذا البرنامج.

تتولي تكسوب العالمية ا³دارة المركزية للبرنامج ومسئولية الحصول على البرامج ا³لكترونية من كبرى شركات التكنولوجيا 
برنامج  إدارة  والتنمية  التطوير  جمعية  تتولى  اãخر  الجانب  وعلى  للبرنامج.  الممكن  الدعم  ألوان  كل  بتقديم  تقوم  أنها  كما 

تكسوب مصر  محلي� وتقديم خدماته في مصر.

الشركاء

كيفية التقديم؟
www.techsoupegypt.org :للتسجيل أو لمعرفة المزيد من المعلومات ُيرجى تصفح موقع  برنامج تكسوب مصر

 techsoupegypt@pdf-eg.org   :أو رجاء التكرم بإرسال استفساراتكم على البريد ا³لكتروني
أو ا³تصال بنا مباشرة على: ١٤ / ٩٥١٣ ٣٣٠٥ ٢٠٢ +   -  ٠١٠٢١٠٥١٩٥٨

عنوان: ٦٣ ش سوريا، المهندسين، جمعية التطوير والتنمية



ا�هداف
 مساعدة القراء على الشعور با�مل وتحفيز قدراتهم الذاتية.

 نشر ا�فكار المشرقة والقصص الملهمة.
 تثقيف المجتمع بأهمية مساندة المبدعين والملهمين.

 إنشاء قنوات لتسهيل عملية التعلم ونشر المعرفة.
 إنشاء قنوات لتسهيل الوصول إلى خبرات المهنيين.

 تشجيع العامة من المجتمع المصري على إحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتنا.

ليس هناك أجدى وأفضل من كلمات صادقة ومعبرة تصل إلى القلب والعقل مع�. في هذه ا�وقات الصعبة والحرجة من عمر بالدنا 
مصر وجب علينا إلقاء الضوء على القصص المشرقة للعامة من المصريين وذلك لêستفادة منها وهذا هو ما تهِدف إليه  مبادرة 
المبدعة  با�فكار  المدني على تجميع كل ما له عالقة  المجتمع  التي تديرها مركز دعم  «مصر منورة». تعمل مبادرة «مصر منورة» 
وقصص النجاح الملهمة وخبرات الحياة الثمينة لعرضها على موقع إلكتروني وذلك بغرض تحفيز المشاركة المجتمعية لخلق أفكار 

تنبض وَتُحُث على ا�مل والتعاون والعمل الجاد وا³نسجام بين أطياف المجتمع المصري كله.

بأن تحقيق  التعريف  إلى  الملهمة  القصص  المصريين ذوي  العامة من  إلقاء الضوء على حياة  تهدف مبادرة مصر منورة من وراء 
النجاحات الكبيرة هو أمر ممكن بالرغم من العوائق والظروف المحيطة بنا. نحن نسعى للعمل على تثقيف أفراد المجتمع المصري 
بمثل هذه القصص والنجاحات التي تحدث يومًيا في مجتمعاتنا والتي تبرهن أنه من الممكن إحداث أعمال عظيمة بل وإنها تحدث 

بالفعل يومي� في مجتمعاتنا. ويمكنكم التعرف على هذه القصص الملهمة والنجاحات من خالل تصفح موقع مصر منورة.
www.masrmenawara.org

المقدمة

التسجيل
 www.masrmenawara.org :اكتب قصتك على الموقع ا³لكتروني

masrmenawara@masrmenawara.org :أورجاء التكرم بأرسال إستفساراتكم على البريد ا³لكتروني
أو ا³تصال بنا على ا�رقام التالية: ١٤ / ٩٥١٣ ٣٣٠٥ ٢٠٢ +  -  ٠١٠٢١٠٥١٩٥٨

العنوان: ٦٣ شارع سوريا- المهندسين - جمعية التطوير والتنمية.

 أن تكون القصة ُملهمة.
 توصيل المعني والمغزى من القصة بشكل مباشر وفعال إلى الجمهور المستهدف.

 أن يكون للقصة دافع شخصي وذلك بإستثناء المبادرات العامة والخاصة.  
 تحقيق نجاحات

معايير قبول القصص:

مصر منورة 



وصف المشروع
وا³جتماعية  التعليمية  المجاالت  المستفيدة في  الجهات  يقتصر على تمكين  ال  االستدامة  إنشاء نظام شامل وذاتي  إلى  نهدف 
ومجاالت تنظيم المشروعات فحسب بل يساعد أيض� على الحفاظ على البيئة بتقليل التخلص غير السليم من نفايات التكنولوجيا، 
وذلك عن طريق إحياء أجهزة الكمبيوتر القديمة لتساعد في خدمة المجتمع. وتتيح هذه المبادرة ا³ستفادة من جميع المستويات 
المساهمة حيث تنطوى على مجموعة كاملة من المهام بدءî من حشد متبرعين بأجهزة كمبيوتر مستعملة إلى ا³حياء والتوزيع 

على المستفيدين.

الشركاء
خالل  ومن  وا³قتصادية.  التعليمية  الفرص  لتعزيز  المؤسسات  دعم  في  للمساعدة  شركاؤنا  بذلها  التي  بالجهود  فخورون  نحن 
الشراكة مع شركة مايكروسوفت ، ُدِعَمت جمعية التطوير والتنمية من قبل أفضل عالمة تجارية للبرمجيات في العالم لضمان إحياء 
الالزمة ³حياء  المنظمات با�دوات والتوجيه والخبرة   (iFixit) إيت»   الكمبيوتر بسالسة وفعالية. وستزود شركة «آي فيكس  أجهزة 

أجهزة الكمبيوتر المتبرع بها وذلك كجزء من مساهمتها في البرنامج.

إحياء أجهزة الكمبيوتر
إحياء أجهزة الكمبيوتر بإحترافية - إضافة قيمة للمجتمعات

أصبحت التكنولوجيا في وقتنا الحاضر أداة ضرورية، فغالب� ما يستخدمها الجميع في مصر ، وحالي� تعتمد الشركات والحكومات 
بشكل أساسي على أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها لدرجة أن هناك حاجة ُمِلَحة إلى إستبدال ا�جهزة القديمة بأخرى جديدة وحديثة 
كل سنتين إلى خمس سنوات. وعلى صعيد آخر ، توجد في مصر مجتمعات ال تتمتع إال بفرص محدودة لêستفادة من التكنولوجيا 
وأحيان� ما تنعدم تلك الفرص. ونظرî إلى هذه الفجوة الرقمية الواسعة بين طرفي المجتمع ، تقوم جمعية التطوير والتنمية على 

تقريب الطرفين من خالل برنامج إحياء أجهزة الكمبيوتر  للوصول للمنفعة المتبادلة فيما بين الطرفين.

وبهدف تمكين ا�فراد من الوصول إلى التدفق المعلوماتي والمساهمة فيه، أطلقت  جمعية التطوير والتنمية  مبادرة لتكوين 
شراكات مع كل فئات المجتمع حيث تتبرع من خاللها الشركات والمؤسسات بأجهزة الكمبيوتر المستعملة أو التالفة أو المستبعدة 
م أجهزة الكمبيوتر  لديهم إلى منظمات تقوم بإصالحها وتحديثها من خالل التوجيه المعتمد من شركائنا. وفي المقابل سُتقدَّ
هذه بعد تجديدها بتكلفة منخفضة إلى المؤسسات التعليمية وا³جتماعية والخيرية فضًال عن أصحاب المشاريع الصغيرة وذلك 

أمًال في تعزيز فرص نشر إستخدام التكنولوجيا.

المقدمة

 نساعد في إطالة عمر أجهزة الكمبيوتر وتقليل النفايات ا³لكترونية الناتجة عن التخلص الغير سليم وذلك بإحياء أجهزة الكمبيوتر 
القديمة وإعادتها إلى العمل مرة أخرى.

 تمكين المنظمات الغير الحكومية من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل.
 توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات.

 تقليل تأثير النفايات ا³لكترونية.
 مساعدة المجتمعات المحرومة على االستفادة من إستخدام أجهزة كمبيوتر ُمجددة بأسعار معقولة لêستفادة المثلى من إمكاناتها.

 تقليل مستوى قرصنة البرمجيات على الصعيد الوطني عن طريق تزويد ا�جهزة بالتراخيص ا�صلية للبرمجيات.
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