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ي بناء مرص الرقمية وتطوير القدرات  المعلومات وتكنولوجياتساهم وزارة االتصاالت 
 
وهيئاتها التابعة ف

ي تستهدف بناء القدرات
امج الت  ية من خالل إطالق عدد من المبادرات والبر  .البشر

ي  20أبرز « الدستور»رصد وت
 
ي الجامعات ف مبادرة رئاسية أطلقتها وزارة االتصاالت لتدريب الشباب وخريجر

، حيث تستهدف الوزارة تدريب نحو  مستفيد خالل العام  ألف 200عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
 .مليار جنيه تتحملها الدولة كاملة 1.1الجاري بتكلفة تبلغ 

 لعسكريي   مبادرة تدريب األفراد ا

تم إطالق المبادرة بالتعاون بير  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدفاع بهدف توفبر التدريب 
ي مجال الهندسية وتكنولوجيا المعلومات

 
 . لمجندي الجيش، الذين لديهم خلفيات ف

كات  ي الجيش، بالتعاون مع شر
 
وتهدف المرحلة الثانية من المبادرة إىل توفبر التدريب لمزيد من المجندين ف

ي 
ان  ي مجال األمن السيبر

 
 .القطاع الخاص، ف

 "مبادرة "فرصتنا رقمية

وعات  ي تنفيذ مشر
 
ة والمتوسطة ف كات الصغبر تستهدف مبادرة "فرصتنا.. رقمية" تعزيز مساهمة الشر

اكة بير  التحول الر  ي إطار حرص وزارة االتصاالت عىل تحقيق الشر
 
ي ف

ي تأن 
قمي للجهات الحكومية والت 

وعات القومية  ي تنفيذ المشر
 
ة والمتوسطة للمساهمة ف كات الصغبر  الحكومي والخاص وتنمية الشر

القطاعير 
ي مجال التحول الرقمي 

 
 .الضخمة ف

 "مبادرة "مستقبلنا رقم  

ي المبادرة  100" تدريب تستهدف مبادرة "مستقبلنا.. رقمي 
ألف فرد عىل مهارات المستقبل ووظائفه. وتأن 

ي إطار العمل عىل تعزيز مكانة مرص عىل خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول 
 
ف

المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب عىل نطاق واسع من خالل تأهيلهم عىل ممارسة 
 .حرةالوظائف الرقمية ال

ناة مرص الرقمي
ُ
 ةمبادرة ب

ي تم اإلعالن عنها خالل 
أطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "ُبناة مرص الرقمية" والت 

ا من المنشآت التعليمية،هي منحة مجانية تهدف إىل بناء كوادر تقنية عالية 
ً
افتتاح رئيس الجمهورية عدد

متدرب سنوًيا من  1000لشباب المرصي، ذلك عن طريق تدريب التخصص وتنمية القدرات اإلبداعية ل
ي عدة مجاالت منها علوم البيانات والذكاء االصطناعي واألمن 

 
طالب كليات الهندسة وعلوم الحاسب ف

ي وعلم الروبوتات واألتمتة والفنون الرقمية
ان   .السيبر



 

 "مبادرة "أفريقيا إلبداع األلعاب والتطبيقات الرقمية

آالف  10يقيا إلبداع األلعاب والتطبيقات الرقمية" هي مبادرة رئاسية تهدف إىل تنمية قدرات مبادرة "أفر 
ا 
ً
ي وتأهيلهم عىل تطوير األلعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، أيض

شاب مرصي وإفريق 
ي هذا المجال وذلك بالتعاون مع وزار  100تحفبر  تأسيس 

 
كة مرصية وأفريقية ناشئة ف ة الخارجية وعدد شر

ي مختلف الدول األفريقية
 
كات العالمية والوزارات والمؤسسات ف  .من الشر

 
ُ
  الح

 رتمكي   الشباب للعمل المهن 

ي الُحر" بهدف تدريب 
أطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات منحة "تمكير  الشباب للعمل المهت 

ونية، ذلك ألف شاب وشابة عىل مستوى الجمهورية عىل مهارات ا 20 لعمل الُحر عبر المنصات اإللكب 
 .بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خالل المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة

 "مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لبناء قدرات الكوادر من الشباب عىل 
ونياتأحدث تقني  .ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإللكب 

 ةمبادرة شباب مرص الرقمي

ي إطار حرص وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عىل تقديم فرص تعلم للشباب، تم إطالق مبادرة 
 
ف

 المعهد القومي لالتصاالت وبنك نارص 
"شباب مرص الرقمية" بموجب بروتوكول تعاون مدته عام، بير 

، بهدف إتاحة قروض ميشة لتمويل أجهزة الحاسب اآلىلي المحمول للمتدربير   امج  االجتماعي الملتحقير  ببر
 .التدريب المختلفة بالوزارة

 ةالمهارات الشخصي

المهارات الشخصية هي مزي    ج من المهارات الشخصية واالجتماعية ومهارات االتصال. وي  هدف المسار إىل 
 .إتاحة فرصة للدارسير  إلدارة وقتهم بفعالية وزيادة إنتاجيتهم والمقدرة عىل العمل كجزء من فريق

 "أشهر 9"برنامج منحة 

، حيث ُيقدم  9ُيعد برنامج منحة " ي والدوىلي
ا لتنمية القدرات عىل الصعيدين الوطت  ً أشهر" برنامًجا شهبر

نامج كمنحة دراسية كاملة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، من خالل معهد تكنولوجيا  البر
ي الجامعات المرصية، بعد اجتياز  مجموعة من التقييمات والمقابالت المعلومات لعدد مختار من خريجر

 .الشخصية

 اسفراء التكنولوجي

، الذين لديهم القدرة عىل  فير  تهدف برامج سفراء التكنولوجيا إىل تكوين فريق من المدربير  التقنيير  المحب 
امج التدريبية ها من البر ي األحداث العالمية، وتنفيذ برامج المعهد وغبر

 
 تمثيل معهد تكنولوجيا المعلومات ف

ي وذلك لجميع المستفيدين
 
اف كاء التكنولوجيا بمستوى تدريب احب   .المقدمة بالتعاون مع شر

 ةجامعة مرص للمعلوماتي

ي مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا 
 
جامعة مرص للمعلوماتية هي جامعة أهلية غبر هادفة للرب  ح، متخصصة ف

ي م
 
دينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية المعلومات، تؤسسها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف

 .الجديدة



 

  مجال األلياف الضوئي
 
 ةبرنامج التدريب ف

ي مجال األلياف الضوئية عىل إنشاء شبكات األلياف الضوئية وتشغيلها وصيانتها، 
 
يركز برنامج التدريب ف

ي هذا المجال بنهاية عام  3000ويستهدف تدريب 
 
 .2021شاب وشابة ف

 هالفساد ومكافحت الثقافة المجتمعية لمنع

نامج إىل تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملير  بالجهاز اإلداري للدولة، سواء المنتقلير   يهدف هذا البر
 . للعاصمة اإلدارية الجديدة أو غبر المنتقلير  

 تتنمية وبناء القدرات الرقمية للمحافظا

امج إىل تنمية القدرات الرقمية للعاملير  بالمحاف ظات والمديريات التابعة سواء مقدمي تهدف هذه البر
ية أو أصحاب مراكز الخدمات الحكومية وممثليها  .الخدمات الجماهبر

 "مبادرة " شغلك من بيتك

ي تهدف إىل 
أطلقت وزارة االتصاالت من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات مبادرة "شغلك من بيتك" والت 

اكة مع تدريب الشباب عىل مهارات العمل الُحر والعمل عن  ة من خالل الشر ُبعد وإتاحة فرص دخل متمبر 
 . عدد من منصات العمل الُحر

 "تك-منصة "مهارة

، وذلك  ي تنفذها وزارة االتصاالت للتعلم الرقمي
امج والمبادرات الت  تعد منصة "مهارة تك" من أبرز البر

ي عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خ
 
 .مسارات 10الل لتدريب الشباب ف

 لبكرة ديجيتا

، أطلقت  اتيجية الدولة لبناء اإلنسان المرصي ورؤية "مرص الرقمية" لبناء مجتمع رقمي تفاعىلي ا السب 
ً
تنفيذ

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "بكرة ديجيتال" وهي 
 .رقمية لشباب المحافظاتمبادرة قومية لتنمية القدرات ال

 كوظيفة ت

ي 
ية، إىل دعم االقتصاد الوطت  تسىع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من خالل تطوير الموارد البشر
ي مختلف مجاالت 

 
وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب عىل اكتساب المهارات المتخصصة ف

 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  برنامج التدريب 
 الصيف 

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع عدد من الجامعات، برامج تدريبية صيفية مكثفة للطالب 
 .الجامعيير  خالل إجازتهم الصيفية وذلك لتأهيلهم لسوق العمل قبل التخرج

 


