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 البرنامج بيان

  الشباببين  بطالةمعدل الارتفاع  ٌيشكل
 
  تحديا

 
والشابات  شبابوخاصة ل ،األوسط الشرق  أنحاء جميع في للتنمية رئيسيا

مصر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة العديد من خريجي الجامعات العاطلين  في ويوجد . السعوديين

وفي الغالب يفتقرون إلى املهارات التي يحتاجها أصحاب  ،مجدية عمل لخيارات ستعديناملوغير  دركينامل غيرعن العمل 

  أمديست وتقترح .القرارات املتعلقة بالوظائف اتخاذ وأدواتاألعمال 
 
 تدريبيا

 
هذه الفجوة في املهارات من خالل  لعالجبرنامجا

ة للقدرات املكثفتنمية ال( من خالل منهم لكل وشابة شاب54بواقع شاب في في البلدان الثالثة ) 216عدد تقديم الدعم ل

ة للمبتدئين. مجديعمل وظيفة  ليتسنى لهم إيجادوالتدريب على املهارات املهنية وتجارب مكان العمل والتوجيه املنهي  الذاتية

ا  ات الداخليةباإلضافة إلى التدريب ،ساعة 280 إجمالي من الرسمي التدريب وسيتكون  كما  .العمل ملكانالتي تؤهلهم أيض 

من املشاركين من ضمان الحصول على وظيفة مجدية  ستمكنان نسبة كبيرةجودة ومالئمة التدخل  أن ديستأم تتوقع

 املشاركين بإعداد أمديست ستقوم –ومن خالل نموذج مبتكر للوفاء بالعطاء  – ذلك إلى باإلضافةو  .ودائمة بعد البرنامج

 يقدر ملا بأنفسهم اكتسبوه الذي املنهي القرار وصناعة الشخص ي التطوير على تركز الخاصة مجتمعاتهم في عمل ورش لتقديم

 .الثالثة البلدانجميع  في شاب آخر 3,200 حواليب

 للبرنامج الكلية األهداف

 من خريجي الجامعات في مصر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة لالنضمام إلى  216 إعداد

 .املبتدئين وظائفالقوى العاملة من خالل 

 املهنية مساراتهم حول  ومالئمة مستنيرة قرارات التخاذ املشاركين لدى بالذاتوالثقة  الشخص ي الوعي زيادة. 

 مثل اللغة والتواصل والحاسوب/ لدى املشاركين الحادي والعشرين  القرن  فيمهارات بيئة العمل الرئيسية  تطوير(

 (.العمالء وخدمة النقديتكنولوجيا املعلومات وحل املشكالت والتفكير 

 التدريبية بخبرتهم مدعومة ،املحلية املنظمات /الشركات في مجدية وظائف وإيجاد عن للبحث املشاركين إعداد. 



  العمل املحلية التي يقودها  ورش خالل من املشاركين مجتمعات في آخر شاب 3,200 من يقرب ما إلى الوصول

 ".بالعطاءالوفاء خريجو البرنامج في نموذج "

 املستهدفين املستفيدين

مصر )محافظة الشرقية( واململكة العربية السعودية )الرياض( واإلمارات العربية  في محليينمع شركاء  إيمديست ستعمل

  54 لتوظيفاملتحدة )العين( 
 
 التعليم /الجامعة وخريج( بناء على املعايير التي تشمل: 216في كل بلد )بإجمالي  وشابة شابا

 ببرنامج االلتزام على والقادرون للتوظف يسعون  والذين سنة 28-20 بين أعمارهم تتراوح الذين العمل عن العاطلين العالي

 .البرنامج بداية في اإلنجليزية اللغة في( A2) املتوسط قبل ما مستوى  األقل على ولديهم املكثف التدريب

 البرنامج في الرئيسية األنشطة

  التركيز إلى التدريب العاملة للقوى  الناجحة املبادرات تتجاوز 
 
 بالفرص واملعرفة الذاتي والوعي الشخصية الثقة على أيضا

يقدم  النجاح من أجل التوظيف هاراتمل امديست برنامج فإن ،االعتبار في ذلك وضع ومع .القرار اتخاذ وقدرات والتحديات

 البحث واستراتيجيات األعمال أصحاب يقدرها التي العمل مكان ومهارات اإلنجليزية اللغة إتقان وتحسين بالذات الوعيزيادة 

 280 بـ ويتكون برنامج السنة الواحدة من أربعة مراحل .وشابةشاب  216 لعدد املجتمعي التأثير وتجربة واملوارد الوظائف عن

 .مكثف شبهأشهر في نموذج  6-5ساعة تدريب على مدى 

 

 اللغة اإلنجليزية واملهارات الشخصية – األولى املرحلة

 في للنجاح الضرورية اللغوية املهارات وبناء العمل مكان في اإلنجليزية باللغة التواصل على األولى املرحلة في التدريب يركز

جميع مجاالت  في التجارية ألعماللتواصل في مجال ال اإلنجليزية اللغة إجادة على املشاركون  ويحصل .املهنية البيئات معظم

 لتطوير  املتعلمين)التحدث واالستماع والقراءة والكتابة( من خالل نهج إيمديست للتواصل الذي يركز على  األربعة اتاملهار 

املرحلة الرابعة 

الوفاء بالعطاء 

واملتابعة 

شهور 3+ ساعات 10

املرحلة الثالثة

مهارات فترة التدريب 

والبحث عن عمل

ساعة30+ شهر 1-3

املرحلة الثانية

مهارات مكان العمل 

وتكنولوجيا املعلومات

ساعة50+30

املرحلة األولى 

اللغة اإلنجليزية 

واملهارات الشخصية

ساعة10+150



 واالتصاالالتركيز بشكل خاص على سياقات األعمال مثل االجتماعات ومراسالت البريد اإلليكتروني  ويتم .اللغة اإلنجليزية

 املشاركين إعداد في الثقافات عبر التواصل مهارات تساعد ذلك إلى باإلضافة .التقارير وكتابة التقديمية والعروض الهاتفية

من اإلطار األوروبي  A2) املتوسط دون  اإلنجليزية للغة إتقان بدرجة البرنامج إلى الدخول  املتوقع ومن .العاملية العمل لبيئة

  األولى املرحلة هذه وستضع .بنجاح البرنامج إتمام( عند +B1) املتوسط املستوى  إلى والوصول ( للغاتالعام  املرجعي
 
 أيضا

 .املتوقعة الوظيفية بمساراتهم املتعلقة األهداف وتحديد للمشاركين الذاتي التقييم خالل من الالحقة للمراحل األساس

 مهارات مكان العمل وتكنولوجيا املعلومات – الثانية املرحلة

 من سلسلة خالل من العمل مكان في للنجاح األساسية املهارات من مجموعة بتطوير املشاركون  يقوم الثانية املرحلة في

 واتخاذ النقدي والتفكير الوقت إدارة الدورة موضوعات وتشمل .مجاالتهم في الرئيسية للقطاعات املعدة النمطية الوحدات

جميع الدورات أنشطة عملية حيث يقوم املشاركون بتطوير قدرات العمل  وتشمل .اإلدارية واملهارات العمالء وخدمة القرار

 بتطوير مهارات  كما .املحاكيةالجماعي وتطبيق ما يتعلمونه في بيئات العمل 
 
يقوم املشاركون في مهارات النجاح أيضا

خالل ورش العمل الذاتية التي الحاسوب/ تكنولوجيا املعلومات املطلوبة بشكل عام في أنواع الوظائف التي يسعون إليها من 

تركز على تطبيقات مايكروسوفت بما في ذلك برنامج الوورد واإلكسيل والباور بوينت واألوتلوك وكذلك شبكات التواصل 

 عن بحثهم على املهارات تلك تطبيق على باستمرارخالل املهام واملشروعات الجماعية  من املشاركون  كما سيعملاالجتماعي 

 .الدخول  مستوى  على املتوقعة العمل ومتطلبات العمل

 مهارات التدريب والبحث عن الوظائف – الثالثة املرحلة

في خبرات التدريب التي تمتد من شهر إلى ثالثة شهور حيث يجتمعون  املشاركة مرة ألول  املشاركون  ، سيبدأالثالثة املرحلة فيو

 سيتم ذلك إلى باإلضافة .خاللها في مجموعات لتحليل تجاربهم أثناء العمل والتفكير في قدراتهم الفردية ألنواع العمل املختلفة

املتوقع أن يحصل الشباب في البرنامج على راتب يعادل الحد األدنى لألجور  ومن .الفردية بأهدافهم الصلة ذات باملوارد ربطها

 .ذات الصلة جالاملعلى األقل طوال مدة تدريبهم الداخلي مع شركة خاصة أو كيان عام في 

 اتيةالذ السيرة تطوير ذلك في بماالوظائف  عن الناجحسيركز املشاركون على خطوات البحث  الداخلي، التدريب تجربة بعدو 

 البرنامج املشاركون  كما يستكمل .العمل عروض وتقديم فيالتوظ ومقابالت الشبكات وموارد الوظائف عن البحث وأساليب

القطاعات والوظائف التي من املحتمل أن  مراعاةعن الوظائف مع  الناجح في البحث الالزمةوالثقة  األدواتاستخدام ب

 لسياقهم املحلي
 
 إتمامبعد  فيالتوظ ضمان في املشاركين نجاح وباإلصافة إلى ذلك، ستقوم امديست بمتابعة. يعملوا بها وفقا

 .البرنامج

 



 واملتابعة بالعطاء الوفاء – الرابعة املرحلة

 بإعداد ورشة عمل  في
 
واحدة على األقل مع الشباب في مجتمعاتهم املحلية في  محليةاملرحلة الرابعة سيقوم املشاركون أيضا

، ومن ثم مع التركيز على التطوير الشخص ي وموضوعات صناعة القرار التي يتناولونها بأنفسهم الوفاء بالعطاءنموذج 

  .الثالثة البلدان عبر أخر شاب 3,200 عن يقل ال ما إلى الوصول 
 
سيشارك املشاركون في ورشة عمل مدتها  ،لذلك واستعدادا

 .يعملون في فرق لتخطيط عدة ورش عمل للشباب اآلخرين في مجتمعاتهمساعات يتعلمون فيها تقنيات التدريب الفعلية و  10

بشكل منتظم مع املشاركين  بالتواصل مديستاأشهر بعد التدريب سوف تقوم  4أو  3ذلك على مدى ما يقرب من  وبعد

 إنجازاتهم وتحدياتهم. ومتابعةاألقل  على مرتينوااللتقاء باملجموعات 

 مهارات تأهيلية لسوق العملو  –إضافية لقطاع اململكة العربية السعودية ملهارات النجاح  بيانات

 املستهدفات املستفيدات

 وستكون  .املبادرة هذه في للمشاركة الرياضمدينة  وحول  املنطقة داخل ين سعوديينجامعي وخريجة خريج 54توظيف  سيتم

  28و 20 بين أعمارهن تتراوحعن العمل في الوقت الحالي الالتي  والعاطلين العالي التعليم /الجامعات الخريجين منهؤالء 
 
 عاما

  أقل بيئات من
 
االلتزام بكل من برنامج التدريب واملكثف  على ظيفة عمل والقادرات علىبدأب للحصول  يسعين والالتي  حظا

 . التالي الداخلي وبرنامج التدريب

 للتدريب الراعية الشركات توقعات

 ينللسعودي توفر أشهر ثالثة ملدة تدريبية دورة التدريب ملبادرة التدريب مرحلة في املشاركة الشركات توفر أن املتوقع من

باإلضافة إلى ذلك من املتوقع أن توفر الشركة للمتدربين  .الجامعية دراستهن مجال في تشركهن قيمة عملية خبرة املشاركات

 قدره 
 
 شهريا

 
ريال سعودي لتغطية تكاليف النقل والتكاليف الطارئة التي سيتكبدها املتدربون كل شهر من تجربة  2500راتبا

 ل.العم وأداء املتدربين حضور  عن شهرية تقارير إعداد املشاركة الشركات من يتوقع كما .تدريبهم

  



 مهارات النجاح: برنامج التوظيف

 المؤهالت:

  حامل الجنسية السعودية 

  سنة 28- 20أن يبلغ عن العمر 

  تعليم عالي \أن يحمل شهادة جامعية 

 أن يكون عاطال عن العمل أو يعمل في غير مجالها الوظيفي 

 مستوى متوسط من اللغة اإلنجليزية 

 الكامل ببرنامج التعلم والتدريب المكثف  قادر على اإللتزام 

 طريق التقديم:

( وإرسالها الى البريد اإللكتروني: PDFإرسال نسخة من الشهادة الجامعية والهوية الوطنية )

 saudiarabia@amideast.org 

 2020يناير  12مالحظة هامة: أخر موعد للتقديم 

 مراحل البرنامج:

  2020يناير  12الى  2019نوفمبر 25التوظيف واالختيار من 

 ورش عمل عن مهارات النجاح: 

 ساعة( 160ورش عمل عن مهارات اللغة اإلنجليزية والمهارات الشخصية ) .1

 ساعة( 80ورش عمل عن مهارات العمل وتكنولوجيا المعلومات ) .2

 ساعة( 30ورش عمل عن مهارات البحث عن وظائف ) .3

 ساعة( 360التدريب في الشركات ) .4

 ساعات( 10) بكل ما تم تدريبهم عليهعروض التقديمية وورش عمل  .5

 

 للتسجيل: انسخ الباركود وقم بتعبئة االستبيان

 

mailto:saudiarabia@amideast.org

