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٢٠١٢- ٢٠١٠

التقدماستمارة

------------------------------- : رقم الملف

س للتنمیة االجتماعیةساویرمؤسسة 

میة فرصھم في المشاركة المجتمعیة بناء القدرات البشریة في مصر، وتنمن أجل من أوائل المؤسسات الوطنیة المانحة التي تكرس جھودھا 
بھبة من عائلة ساویرس بھدف تقدیم منح ٢٠٠١أشھرت المؤسسة في أبریل . بكافة جوانبھا االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

یة األكثر إلحاحا في تمویلیة لمشروعات ینفذھا شركاؤھا من الجمعیات األھلیة والجھات الحكومیة والقطاع الخاص، لخدمة قضایا التنم
.، وخلق فرص العملالمجتمع  المصري وفي مقدمتھا الصحة، والتعلیم، والتدریب

جمعیة نھضة المحروسة 

استعادة القیم أھمیة بالمحروسة نھضةجمعیة تؤمن . ٢٠٠٣، لسنة ٥٤٣٥سجلة بوزارة التضامن االجتماعي تحت رقم غیر حكومیة مُ جمعیة 
تؤمن الجمعیـة أن الشباب یمتلك القدرة على إحداث تأثیر إیجابي على المستویات الثقافیة واالقتصادیة والتنمیة كما. واألفكار والثقافات

إحداث ومن ثم . المجتمعیـة، لذلك تسعى لتفعیل دور الشباب المصري وتشجیعھ على المشاركة في تنمیة المجتمع وفي مجاالت العمل العام
.في تنمیة مصرمساھمة فاعلة

برنامج المنحةمحة حول ل

ومن ثم المساھمة في حل ،العملیھدف البرنامج إلى تضییق الفجوة بین مخرجات العملیة التعلیمیة ومتطلبات سوق
حیث سیتم تأھیل . خریجات جامعة القاھرة من الكلیات المختلفة/ ویستھدف المشروع خریجي. مشكلة البطالة بمصر

من تلبیة متطلبات واحتیاجات سوق العمل، لیتسنى لھم نظراً لعدم تمكنھم -الة حدیثي التخرج ممن یعانون من البط
، كما یوفر برامج المھارات الحیاتیة والمھنیة مشاركة /مشارك٤٠٠یستھدف البرنامج . االلتحاق بفرص عمل مناسبة

بات اللغة اإلنجلیزیة والحاسب ومھارات البحث عن وظیفة، باإلضافة إلى تدریبات تحدید الھویة وتعزیز اإلنتماء وتدری
. اآللي

. یتولى مكتب تنمیة المھارات وریادیة األعمال تقدیم التدریبات-

:وتشمل،2010–2008القاھرةجامعةخریجات/ وخریجيالنھائیةالسنةطالبات/ لطالبمقدمةةالمنح

التواصلمھاراتالعرض،مھارات: الحیاتیةالمھارات.
الشخصیةالمقابالتوإجراءالذاتیةالسیرةكتابة: فةوظیعنالبحثمھارات.
المشروعاتإدارةالمؤسسي،والسلوكالقیادةمھاراتالقرارات،واتخاذالمشكالتحلفریق،فيالعمل: المھنیةالمھارات.
مصریتي: االنتماءوتعزیزالھویةتحدیدتدریبات.
مستویاتخمس: اإلنجلیزیةاللغة.
لياآلالحاسبتدریبات :Word Processing،Spreadsheets & Using Databases،PowerPoint،Web Browsing & Communication
للمشاركینعملفرصخلق.
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المطلوبةالمستنداتقائمة

للتوقیعاتالمخصصةبالصفحةوموقعـةكاملـةالتقدماستمارة
للمتقدمالذاتیةةالسیر .
القوميالرقمبطاقةصـورة .
المتقدمباستمارةمرفقةحدیثةفوتوغرافیةرةصو.

ستمارةاإلإرشادات

اإللكترونيبالموقعاالستمارةعلىالحصولیمكن

-www.nahdetmasr.org
-www.cedoegypt.org
-CEDO on FaceBook

األعمالوریادیةالمھاراتةتنمیمكتبإلىومطبوعةمستكملةستمارةاإلتُسلم(CEDO):

األولالدور–إعداديمبنى: الھندسةكلیة.

الطالبمدخل–الفیزیاءمبنى:  مالعلوكلیة.

٠١٦٥٥٠٤٦٥٢: محمول٠٢٣٥٧٠٢٣٦٧: تلیفون

٢٠١١ینایر 16أقصاهموعدفياالستماراتتسلیمیتم .

٢٠١١ینایر ٢٧بحلولبالنتائجالمتقدمیننإعالسیتم.

www.nahdetmasr.org
www.cedoegypt.org
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:شخصیةبیانات

:المیالدتاریخ:                                                     المتقدماسم

)للذكور: (التجنیدمنالموقف:                                                 االجتماعیةالحالة

:العنوان

:المحمول:                   منزلالتلیفون

:اإللكترونيالبرید

:الكلیةالقاھرة: الجامعة

:                 الدراسیةالمرحلة:                                                      التخصص

:فقطللخرجین- التخرجتاریخ

النعماخرى؟دراساتأیةأتممتھل

: التوضیحبرجاءبنعماإلجابةكانتإذا

النعمتعلیمیـة؟أوتطوعیةبرامجفيشاركتھل

:التوضیحبرجاءبنعماإلجابةكانتإذا

)1= ضعیف،2= متوسط،3= جید،4= جداً جید،5= ممتاز(: یةاإلنجلیزاللغةإجادةدرجـة

التحدثالكتابةالقراءةاإلنجلیزیةاللغـة

الدرجة

العمل؟بسوقلاللتحاقالخریجات/ الخریجینلتأھیلساویرسمنحةعنعلمتكیف

الفیسبوكصفحةاإللكترونيالموقعترونياإللكالبریداألصدقاءالملصقات/ النشرات/ اإلعالنات

----------------- -------------------------------------------------------------------) تحدیدھایُرجى(أخرى-
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وحياتكالدراسيةوحياتكاخلاصةحياتكىفالتدريبهذاخاللمنستكتسبهـااليتواملهاراتاملعرفـةاستخدامميكنكيفكوضحكلمة150عنيزيدالفيما
.ةاملهني

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

إقـرار

جمیعوأداءالبرنامج،فيالفعالةالمشاركةوبالحضوربااللتزام----- ----------------------------------------------------------------أناأقر
بالكاملتستردأنعلى) غیرالفقطجنیةانمائت(ھجنی200بسدادالتزمكمااستفادة،أقصىتحقیقیتسنىحتىبالبرنامجالخاصةالتكلیفات
. من إجمالي ساعات التدریب المقررة% ١٥الغیابمراتتتعدىأالعلىالبرنامجباستكمال

______________________________________________________: االسم
____________________________________________________: التوقیع
___________________________________________________: التاریخ

علیھ التوجھ إلى إدارة مكتب تنمیة ، ألسباب ولظروف اقتصادیة خاصة بھعلى سداد المبلغ المذكور أعاله المتقدمقدرةمفي حالة عدم *
).استمارة اإلعفاء من سداد مبلغ التأمین(مبلغ التأمینعد إلعفائھ من سداد المھارات وریادیة األعمال لطلب النموذج المُ 


