
ملخص عن إنجازات مكتب تنمیة المھارات والتوظیف

٢٠١٠أكتوبر

معة القاهرة من طالب وخريجي جايعمل مكتب تنمية المهارات وريادية األعمال التابع لجمعية نهضة المحروسة على دعم 
طالة، كما تعمل الجمعية سوق العمل ومن ثم المساهمة في تقليص نسبة البمتطلباتخالل إكسابهم المهارات الالزمة لتلبية

خريجات / على التعرف على احتياجات سوق العمل وتلبيتها من خالل توفير عدد من التدريبات لبناء مهارات خريجي
جامعة القاهرة، وتشمل؛

كتابة السيرة الذاتية، إجراء المقابالت الشخصية، البحث عن وظائف مالئمة من خالل قنوات : مهارات البحث عن وظيفة
ث المختلفةالبح

، والتفكير اإلبداعيمهارات التواصل، ومهارات العرض:المهارات الحياتية

العمل في فريق، حل المشكالت واتخاذ القرارات، القيادة والسلوك المؤسسي، إدارة المشروعات:المهارات المهنية

برنامج مصريتي: تدريبات تحديد الهوية وتعزيز االنتماء

يات متعددةمستو:اللغة اإلنجليزية

. المهارات األساسية، أو بعض المهارات الفنية الالزمة لتلبية متطلبات الوظيفة:الحاسب اآللي

اإلنجازات 

وإكسابھم ة/طالب2019حواليتدریب ،تنمیة المھارات وریادیة األعمالإقامة ملتقى حقق المكتب عدد من اإلنجازات ومنھا،
ومھارات والتفكیر اإلبداعي ومھارات العرضومنھا بناء الفریق وإدارة الوقتالسوق المھارات المناسبة في ضوء متطلبات 

، التواصل واللغات األجنبیة

ویُعد نشاط خدمة المجتمع من أھم المحاور التي یعمل مكتب . نجح المكتب في تنظیم عدد من ورش العمل والزیارات المیدانیة
. ھاعلى تعزیزوریادیة األعمال تنمیة المھارات 

كما یعمل المكتب على توظیف التكنولوجیا الحدیثة بھدف توسیع نطاق الخدمات التي یوفرھا سواء على مستوى قطاع 
، إذ یعمل الموقع بمثابة أداة لإلعالن www.cedoegypt.orgاألعمال أو للشباب وذلك من خالل موقع المكتب اإللكتروني

www.cedoegypt.org


كتاب في مختلف المجاالت والتي تھدف ٧٠كما تذخر مكتبة المكتب بأكثر من . عن مختلف فرص التوظیف والتدریب المتاحة
إضافة على ذلك، ولضمان جودة التدریبات المقدمة وبالشراكة مع عدد من المؤسسات . إلى صقل معارف الطالب وإثرائھا

. ویر منھاج التدریبات الخاص بھ والمنظمات والشركات المختصة تمكن المكتب من تط

الماضيةة وفيما يلي بعض اإلنجازات التي حققها المكتب خالل الفتر- 

٢٠١٠إبریل –ملتقي التوظیف بكلیة الھندسة جامعة القاھرة 

شارك.داخل كلیة الھندسة بجامعة القاھرةوتنمیة المھاراتلتوظیفوریادیة األعمال ملتقى اتنمیة المھارات مكتبأعد 
تنمیة ضم الملتقى أیضاً الشركات الخاصة بالتدریب وكما . عالن عن الوظائف المتاحةاإلتم شركة حیث 30حوالي بالملتقى 

قدطالب وخریج، ٩,٥٠٠كما زار الملتقى حوالي . ھاراتالم إبریل ٢٣–٢٢القاھرة یومي كلیة الھندسة جامعةالملتقي بعُ
٢٠١٠ .

دورات تدریبیة 

عام خالل بالتعاون مع العدید من الشركاءالتدریبیةوالبرامجتب تنمیة المھارات والتوظیف العدید من الدوراتمكقدم
یوضح الجدول التالي . ة/طالب2019شارك بھذه الدورات حوالي . جامعة القاھرةطالببھدف تنمیة مھارات ،٢٠١٠

: ك الدوراتوأعداد الطالب المشاركین بتلالمقدمةالدورات التدریبیة

العددالتاریخالبرنامج
المھارات األساسیة 

٢/٢/٢٠١٠٤٤مھارات العرض
١١/٢/٢٠١٠38–٣تدبیر التمویل 

٨/٢/٢٠١٠٤٧–٥التسویق
١٢/٢/٢٠١٠٢٨)افھم(مشروعى 

١٢/٢/٢٠١٠٥٠مھارات البحث عن وظیفة 
١٥/٢/٢٠١٠١٥٣-١٣التسویق

٢٥/٢/٢٠١٠٤٣مھارات القیادة
١٥/٣/٢٠١٠27التنمیة البشریة

٢٥/٣/٢٠١٠32–٢٤التسویق
١٠/٤/٢٠١٠١٠٦- ٨مفاتیح النجاح

١٣/٤/٢٠١٠٢٥مھارات المقابلة الشخصیة
١٤/٤/٢٠١٠٤٠مھارات كتابة السیرة الذاتیة
١٤/٤/٢٠١٠٥٦مھارات المقابلة الشخصیة

١٨/٤/٢٠١٠٢٨مھارات العرض
٢٢/٤/٢٠١٠٧٣وظیفة مھارات البحث عن 

٢٢/٤/٢٠١٠٦٣بناء فریق
٢٧/٤/٢٠١٠23مھارات العرض

٢/٥/٢٠١٠٣٦مھارات القیادة
٤/٥/٢٠١٠66–٣التسویق

٤/٥/٢٠١٠١٢٧مھارات البحث والتطویر



٢٠١٠34/ ٦- ٥تدریب المدربین 
١٠/٧/٢٠١٠٣٠مھارات التعامل –ورشة عمل 

١٦/٧/٢٠١٠٢٥–١٥ریادیة االعمال
٣٠/٧/٢٠١٠84مھارات المقابلة الشخصیة

١٢/٨/٢٠١٠٢٩–٩ادارة المشروعات
١٦/٨/٢٠١٠62مھارات االتصال

١٩/٨/٢٠١٠٣١–١٧التسویق
٨/٢٠١٠١٥/ ١–٩/ ١مھارات القیادة

١/٨/٢٠١٠38–٢٨/٩ادارة المشروعات
٨/٩/٢٠١٠٢٢فن التعامل

٣٠/٩/٢٠١٠٢٥ق بناء الفری–ورشة عمل 
٢/١٠/٢٠١٠36التعلم الذاتي 

1536اإلجمالي 

أجنبیة لغات
٢٠١٠١٣٠/ أكتویر–مایو لغة إنجلیزیة
٢٠١٠52/ ١/٨–١/١اللغة الیابانیة

٢٠١٠40/ أكتویر–مایو اللغة االلمانیة

222اإلجمالي

مھارات فنیة وعلمیة 
٢٨/٢/٢٠١٠٤٦–١++Cكمبیونر 

Informationتكنولوجیا المعلومات 
Technology

٢٨/٢/٢٠١٠–١29

٢٨/٢/٢٠١٠21–Sketch-Up١كمبیوتر 

٣١/٧/٢٠١٠٤٩–Mobile Technology١/٧تكنولوجیا الموبایل 
AutoCAD٢٠١٠/ ٢٠/٨–١39

Matlab٢٠١٠١٦/ ٣٠/٩–١٠
٢٠١٠61/9/٣٠–9/Photoshop١فوتوشوب 

261إلجمالي ا

2019اإلجمالي 

مكتب تنمیة المھارات بكلیة العلوم 

تم إعداد المكتب . تقوم جمعیة نھضة المحروسة بتأسیس مكتب لتنمیة المھارات داخل مبنى الفیزیاء بكلیة العلوم جامعة القاھرة
ھذا . . ٢٠١٠ح المكتب في منتصف شھر أكتوبر ومن المتوقع أن یتم افتتا.. وتنظیمھ لیشمل حجرة للدراسة ومعمل للكمبیوتر



مكتب تنمیة المھارات وریادیة األعمال لتأسیس معمل للحاسب اآللي بكلیة ) SODIC(وحدیر بالذكر أن تدعم شركة سودیك 
. جھاز كمبیوتر٢٠العلوم، حیث تم توفیر 

عامل كمبیوتر م

، تمكن مكتب تنمیة المھارات وریادیة األعمال من تأسیس معمل وجمعیة نھضة المحروسة)HP(بالشراكة مع شركة إتش بي 
شاشة ٢كمبیوتر شخصي و٢٠عدد معملالمكتب بكلیة الھندسة جامعة القاھرة، حیث یشمل القر للحاسب اآللي داخل م

إلكترونیة

آللي واللغات، ومن ثم لحاسب امكن المكتب من عقد دورات تدریبیة في مجال اجدیر  بالذكر أن معامل الحاسب اآللي ستُ 
.سیتسنى توفیر المزید من الدعم لطالب الجامعة

بناء شبكة عمل مع المدربین 

توفیر تدریبات تمكن مكتب تنمیة المھارات وریادیة األعمال من بناء شبكة عمل مع عدد من المدربین المحترفین وذلك بھدف 
حیث . ك لضمان تدریبات ذات جودة عالیة، وذللي واللغاتفي مجال المھارات األساسیة وریادیة األعمال والحاسب اآل

. ة من المدربین المعتمدین في مختلف المجاالت/مدرب٥٠تتضمن القائمة ما یقرب من 

تنمیة المجتمع 

متطوع في تنسیق أنشطة المكتب وتشمل ٤٨یعزز المكتب فكر العمل التطوعي لدى شباب جامعة القاھرة، إذ یشارك حوالي 
. .بحجرات العرض، وتنسیق التدریبات وورش العملالعمل

انة المشروعات الصغیرةبالتعاون مع برنامجإضافة إلى ذلك و ات تمكن مكتب تنمیة المھاروعدد من الجمعیات األھلیة،حضٌ
المھارات طالب من جامعة القاھرة لدعم ثقافة ریادیة األعمال باإلضافة إلى إكسابھم بعض٧٠وریادیة األعمال من تدریب 

. إلدارة المشروعات وأخالقیات العملالالزمة 

ین ویقدم الفرصة للطالب یرعى مكتب تنمیة المھارات برنامج المدرب الصغیر، إذ یوفر المكتب برنامج تدریب المدرب
. التدریباتتقدیموالرغبة لریجین ممن لدیھم القدرة وصغار الخ

إنجاز –مسابقة الشركة 

وفي ھذا السیاق ومن خالل الشراكة . وخریجي جامعة القاھرةطالب ثقافة ریادیة األعمال بینلمھاراتمكتب تنمیة ایعزز
إدارة األعمال لریادیة األعمال، حیث یتضمن البرنامج مفاھیم "الشركة"وذلك من خالل تقدیم برنامج . NGOإنجاز العرب، 

، والتفكیر اإلبداعي، كیف تبدأ القرارات، واقتصادیات السوقأخالقیات العمل، والمواطنة، والدیموقراطیة، واتخاذوتشمل 
. مشروعك

. لتشاركا في مسابقة أفضل مشروع. طالب وطالبة٢٠تمكن المكتب من تنظیم وتنسیق مجموعتان من الطالب قوام كل منھاما 
"... أفضل شباب رواد أعمال"للمرة األولى یفوز فریق من طالب جامعة القاھرة بجائزة 

طالب یمثلون حوالى ٤٠٠سنویاً، وقد شارك بالمسابقة ما یزید عن " أفضل شباب رواد أعمال"ظم مؤسسة إنجاز مسابقة تن
حیث قاموا بعرض مشاریع أعمال خاصة بھم إلى لجنة من الحكام ... فریقا من الجامعات الحكومیة المختلفة فى مصر١٦

وتركز .ذ لعدد من شركات القطاع الخاص الرائدة فى السوق المصریةتضم عدداً من رؤساء مجالس اإلدارة ومدیرى التنفی
المسابقة على أداء الطالب وعملھم كفریق، وعلى نواحى اإلبداع فى منتجاتھم أو الخدمة التى یقدمونھا، وفرص نجاح 

.المشروع، وأدائھ المالى، وقابلیتھ للتطویر والتوسع واالستمراریة



، حیث یرعى الفریق قطاع خدمة البیئة ولى التي یفوز بالجائزة األولى فریق من جامعة القاھرةجدیر بالذكر ھذه ھي المرة األ
. ھذا وسیشارك الفریق في التصفیات على مستوى الوطن العربي في شھر سبتمبر القادم... وتنمیة المجتمع بالجامعة 

والتوظیفيالعملللتدریب فرص 

فرصة للتدریب العملي لطالب جامعة القاھرة بعدد من ١٤٠عمال من توفیر عدد تمكن مكتب تنمیة المھارات وریادیة األ
من الشركات دكما یعمل المكتب عن كثب لتطویر عالقات عمل مع عدالشركات والمصانع خالل فترة اإلجازة الصیفیة،

الصناعات لتوفیر المزید من ھذا ویتعاون المكتب مع برنامج جوائز المبتكر الشاب ومركز تحدیث . لخلق المزید من الفرص
. فرص  التدریب العملي

إضافة إلى ذلك، یفخر المكتب بتكوین شركات فاعلة مع عدد من شركات قطاع األعمال التي تثق بالمكتب لتوفیر المرشحین 
فرصة ٧١٢المؤھلین لشغل الوظائف الشاغرة لدیھا ھذا إلى جانب ملتقى التوظیف ، ولقد تمكن المكتب من توفیر حوالي 

. عمل للخریجین على مدار العام الماضي

خطة عمل المكتب للفترة القادمة 

عدد من المحاور وذلك بناء على احتیاجات توفیر یعمل المكتب علىباإلضافة إلى ما یقدمة المكتب من خدمات وتدریبات، 
وتشمل ، ومتطلبات سوق العملالطالب

سیرة الذاتیة، إجراء المقابالت الشخصیة، البحث عن وظائف مالئمة من كتابة ال: تدریبات مھارات البحث عن وظیفة-
خالل قنوات البحث المختلفة

مھارات التواصل، ومھارات العرض، والتفكیر اإلبداعي: تدریبات المھارات الحیاتیة-
مؤسسي، إدارة العمل في فریق، حل المشكالت واتخاذ القرارات، القیادة والسلوك ال: تدرالیبات المھارات المھنیة-

المشروعات
برنامج مصریتي: تدریبات تحدید الھویة وتعزیز االنتماء-
دعم ریادیة األعمال من خالل عدد من البرامج -

o برنامج إفھم لریادیة األعمال
o بالتعاون مع إنجاز(برنامج الشركة(

تقدیم برامج اللغة اإلنجلیزیة -
oھم خبرة والذین یعملون مع عدد من الجامعات والمراكز بالتعاون مع عدد من األساتذة المتخصصین ممن لدی

). الجامعة األمریكیة والمركز البریطاني(
تقدیم عدد من برامج الحاسب اآللي األساسیة والمتقدمة -

oWord, Excel, Access, PowerPoint, etc
oAutocad, Photoshop, C++

أخرى

میة المھارات والتوظیف لمتابعة وتقییم جمیع أنشطة المكتب ولقیاس تم تطویر خطة المتابعة والتقییم الخاصة بمكتب تن
. اح واإلنجازات التي حققھا المكتبمستوى النج

واألنشطة الطالبیة العاملة تم بناء عالقات تواصل للتنسیق مع اتحادات الطالب
ین الطالب وشباب الخریجوفر مكتب تطویر المھارات السیر الذاتیة الخاصة بالعدید منی



INAPLAST Company (INJAZ Competition)

CEDO – Team Building Workshop Employment Fair – 2010

Interactive Training Courses


