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اخمد سالم مدير مركز ابداع مرصالرقميه باسوان قيام  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  ساكد. المهند
ي اسوان، داخل الحرم الجامعي لجامعة اسوان بناء عىل 

 
المعلومات بأنشاء مركز ابداع مرص الرقمية ف

وتوكول الموقع بي   وزارة االتصاالت وجامعة اسوا اير البر ي فبر
 
حيث يقدم المركز خدماته لشباب  2019ن ف

اسوان من خالل تكامل انشطة ثالث جهات تابعة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهي معهد 
 . تكنولوجيا المعلومات , المعهد القومي لالتصاالت باالضافة لمركز االبداع ودعم ريادة االعمال

 
ي نظمتها  CWS 2021االبداع طريقك للنجاح“الخامسة عشر لندوة  جاء ذلك خالل فعاليات الدورة

" والت 
 عىلي التوالي بكلية الهندسة بجامعة أسوان وادارها الكاتب 

جريدة" عالم رقمي " للعام الخامس عشر
ي خالد حسن رئيس تحرير 

الدكتور محمد عرابر وكيل الكلية  والمدير عالم رقمي ومشاركة كل “الصحف 
ي مهندس البيانات والذكاء  الدولدة التصنيف التنفيذي وح

 
بكلية الهندسة جامعة اسوان  , أحمد عبد الباف

كة "  ي رئيس مجلس ادارة  IBMاالصطناىع نائب مدير التدريب  بشر
ق االوسط وأفريقيا، أحمد حنف  "الشر

كة " أورنج مرص" لالتصاالت  كة " ديجيتال بالنتس "  برعاية شر  . شر
 
ح لشباب اسوان يتضمن عدة خطوات  حت  يتكمنوا من قدم سالم مديو  ر مركز ابداع مرص الرقمية مقب 

االستفادة من خدمات المركز حيث تتمثل الخطوة االول: البداية من خالل موقع مهارتك، حيث يتمكن 
ح كل مجال من مجاالت تكنولوجيا المعلومات  ي تشر

ات الت  الشباب من مطالعة مجموعة من المحاض 
ي المناسب لهمبشكل ب

 .سيط لمساعدة الشباب عىل اختيار المسار الوظيف 
 

اوضح الخطوة الثانية: اذا احس الشباب بميل الحد هذه المجاالت فيمكنه االستفادة من الدورات 
ي كما يمكن تحقيق خطوة اضافية لالمام من خالل 

المسجلة عىل موقع مهارتك باللغة العربية وبشكل مجاب 
ي المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي لالتصاالت. االستفادة بدور 

 ات التدريب الصيف 
 

اشار سالم الخطوة الثالثة: يمكن للشاب بعدها االتجاه نحو التخصص من خالل المسارات الدراسية 
لومات المؤهلة لسوق العمل وذلك من خالل التقدم للمنح الدراسية المقدمة من معهد تكنولوجيا المع

) ٣مثل منح التدريب المكثف) ي
 
اف اشهر(، كما يمكن للشباب االلتحاق بالمسارات  9اشهر( او التدريب االحب 

نت والمقدمة من خالل معهد تكنولوجيا المعلومات مثل برنامج "وثبات"  التدريبية المتاحة من خالل االنب 
، وهي كلها مسارات  Udicityل بالتعاون مع او المسارات المقدمة من خالل مركز االبداع ودعم ريادة االعما

اف مهارات تكنولوجيا المعلومات.   تدريب تساعد الشباب عىل احب 
 

كات  ي شر
 
اكد الخطوة الرابعة هي االتجاه لسوق العمل سواء من خالل العمل الحر او البحث عن وظيفة ف

كة   تكنولوجيا المعلومات المرصية او االجنبية او من خالل تاسيس شر

 



 

ي المجاالت الثالثة سواء من خالل االرشاد والتدريب 
 
ويقدم المركز ايضا دعم للشباب لتحقيق اهدافهم ف

وعات الناشئةعىل ال كات والمشر  .عمل الحر او من خالل سوق التوظيف او من خالل برامج دعم الشر
 

ا فقد قدم م احمد سالم نموذجا  الحد شباب اسوان ممن استفادوا بخدمات المركز وهو محمود  واخب 
ي تخصص 

 
ي، والذي درس منحة معهد تكنولوجيا المعلومات ف و وقام بالتوجه نح UI/UX designالطب 

مجال العمل الحر، وقد نصح محمود زمالئه باالستفادة من فرص المركز وتحدث عن تغب  حياته بعد 
االستفادة من خدمات المركز وانه اصبح لديه العديد من العمالء داخل مرص وخارجها حيث ساله م احمد 

وع الواحد فقال محمود انه يحصل ي المتوسط  سالم عن متوسط االجر الذي يحصل عليه مقابل المشر
 
ف

 .دوالر امريكي  ٥00عىل 


