
 دعوة لحضور البرنامج التدریبي
 "إنفیستمید" في مجال إدارة األعمال
المستدامة في مصر ولبنان وتونس

 الموعد النھائي للتقدیم:21 یولیھ 2021،
الساعة 18:00 بتوقیت وسط أوروبا
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 یھدف مشروع "إنفیستمید/ INVESTMED" إلى معالجة كل من التحدیات االقتصادیة والبیئیة ودعم فرص األعمال
ر مشروع "إنفیستمید:" للتأثیر تأثیًرا إیجابی�ا  التجاریة الجدیدة والمستدامة للشباب والنساء في مصر ولبنان وتونس. وقد ُطِوّ

 على الشركات الناشئة والمؤسسات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في الصناعات الخضراء والزرقاء واإلبداعیة
ب الموظفون لیصبحوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقیق االستدامة. والثقافیة، حیث سیُدرَّ

 یقع تحت مظلة الصناعات الخضراء العدید من األنشطة والقطاعات االقتصادیة (القطاع الخاص، التصنیع، الخدمات،
 الزراعة، النقل، الغابات، إلخ) التي تسعى إلى التخفیف من اآلثار البیئیة السلبیة من خالل تبني ممارسات األعمال الخضراء

(مثل ممارسات إدارة النفایات).

 تضم الصناعات الزرقاء تحت مظلتھا جمیع األنشطة االقتصادیة والقطاعات المتعلقة بالمحیطات والبحار والبحیرات
 واألنھار والسواحل، التي تسعى إلى تعزیز النمو االقتصادي واالندماج االجتماعي والحفاظ على سبل العیش أو تحسینھا مع

 مراعاة عدم اإلسھام في تدھور البیئة والنظم البیئیة في الوقت نفسھ.
 یغطي االقتصاد األزرق مجموعة واسعة من القطاعات الراسخة المترابطة (الموارد البحریة الحیة والموارد البحریة غیر

 الحیة والطاقة البحریة المتجددة وأنشطة الموانئ وبناء وإصالح السفن والنقل البحري والسیاحة الساحلیة) والقطاعات الناشئة
 والمبتكرة، حیث تشمل األخیرة: االقتصاد الحیوي األزرق والتكنولوجیا الحیویة، والمعادن البحریة، وتحلیة المیاه، وحمایة
السواحل البحریة، واألمن والمراقبة، والبحث والتعلیم، والبنیة التحتیة واألعمال البحریة (الكابالت البحریة، الروبوتات).

 تجمع الصناعة اإلبداعیة والثقافیة قطاعات النشاط المنظم التي یكون ھدفھا الرئیسي إنتاج أو إعادة إنتاج أو ترویج أو توزیع
 أو تسویق السلع والخدمات وأنشطة المحتوى المستمد من أصول ثقافیة أو فنیة أو تراثیة. وھي تشمل الفنون والثقافة (التراث

 الثقافي، فن الطھو، الفنون البصریة، الفنون المسرحیة، أنشطة الترفیھ، الحرف الیدویة)، والتصمیم (البرمجیات، اإلعالن،
 الھندسة المعماریة، التصمیم الداخلي، التصمیم الجرافیكي، الموضة) والوسائط (النشر، التلفزیون والرادیو، وسائل اإلعالم

الرقمیة، األفالم والفیدیو والموسیقى).
 یھدف التدریب إلى إیجاد بیئة داعمة لألعمال التجاریة المستدامة في مصر ولبنان وتونس لزیادة حصة المشروعات

المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة / الشركات الناشئة عبر الحدود التي یدیرھا الشباب والنساء.

لمحة عامة
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 بناء مھارات المدیرین المستدامین.

 إتاحة الفرصة للمدیرین إلقامة عالقات
مستمرة تتجاوز الحدود المكانیة.

 إتاحة الفرصة للمدیرین للحصول على
تدریب وتوجیھ فردي مركز.

 إتاحة الفرصة للشركات الناشئة والمؤسسات
 المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة

 للحصول على درجة إضافیة لتلقي المنح
الفرعیة في إطار المشروع.

 یُعقد برنامج إدارة األعمال المستدامة (SBM) بالكامل باللغة اإلنجلیزیة، ولكن سیتم توفیر ترجمة إذا لزم
LUMSA األمر. یُقِدّم التدریب أعضاء ھیئة تدریس مؤھلون، من ھیئة التدریس والبحث من جامعة 

 وغیرھا من الجامعات المشھود لھا بالتفوق، وكذلك معاھد البحوث والمنظمات الدولیة.
 تتمتع عملیة التعلم بتوجھ عملي وتأخذ شكل محاضرات منظمة مدعومة بتطبیقات عملیة من خالل حاالت

في قطاع
األعمال.

ینتھي البرنامج خالل 12 شھًرا.

  إتاحة الفرصة اللتقاء أصحاب األفكار
الجدیدة بالمستثمرین.



برنامج التدریب على إدارة األعمال
المستدامة 

 10 ندوات عبر اإلنترنت خالل دورة
البرنامج التي تبلغ 12 شھًرا

 یومین تدریب متزامن عبر اإلنترنت.
 یكون الیوم األول في بدایة الدورة

 التدریبیة والثاني في نھایة نفس الدورة
التدریبیة.

 ورشة عمل تدریبیة واحدة حول حقوق
الملكیة الفكریةمع ٥ جلسات.
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 یتبنى برنامج إدارة األعمال المستدامة
 أسلوب التعلم المدمج الذي یجمع بین

 التدریس المتزامن وغیر المتزامن عبر
اإلنترنت.



 یُستكمل التدریب ببعض الدروس اإللكترونیة والمختبرات اإللكترونیة التفاعلیة، والدروس الخصوصیة. سیُقسَّم الطالب إلى مجموعات فرعیة تعمل على دراسة حاالت موضوعیة، إما في
الصناعات الخضراء أو الزرقاء أو اإلبداعیة والثقافیة أو صناعات الطاقة.

ا  تشیر القضایا الخاصة باألعمال الخضراء إلى الشركات التي تسعى إلى التخفیف من اآلثار البیئیة السلبیة من خالل تبني ممارسات األعمال الخضراء. ترحب الدورة التدریبیة ترحیبًا خاص�
 بالمتدربین (الخریجین الشباب، ورجال األعمال المحتملین، والشركات الناشئة، ورجال األعمال، والموظفین، والنساء من جمیع األعمار) المشاركین في كل من إنتاج السلع والخدمات الخضراء

وتصنیع المدخالت القابلة إلعادة التدویر والقابلة للتحلل الحیوي.

ا بالمتدربین (الخریجین الشباب،  تشیر القضایا الخاصة باألعمال الزرقاء إلى الشركات التي تتعامل مع المحیطات والبحار والبحیرات واألنھار والسواحل. ترحب الدورة التدریبیة ترحیبًا خاص�
 ورواد األعمال المحتملین، والشركات الناشئة، ورجال األعمال والموظفین في المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، والنساء من جمیع األعمار) المنخرطین في قطاعات االقتصاد

األزرق الناشئة والمبتكرة التي توفر إمكانات كبیرة للنمو االقتصادي، والتحول المستدام، وخلق فرص العمل.

 تشیر القضایا اإلبداعیة والثقافیة إلى الشركات المكرسة إلنتاج أو إعادة إنتاج أو ترویج أو توزیع أو تسویق السلع والخدمات وأنشطة المحتوى المستمد من أصول ثقافیة أو فنیة أو تراثیة. مصطلحا
 "الصناعات الثقافیة" و "الصناعات اإلبداعیة" متشابھان جد�ا ویمكن استخدام أحدھما للتعبیر عن اآلخر.

ا بالمتدربین (الخریجین الشباب ورجال األعمال المحتملین والشركات الناشئة ورجال األعمال والموظفین من جمیع األعمار) المشاركین في الفنون والتصمیم  ترحب الدورة التدریبیة ترحیبًا خاص�
الثقافي واإلعالم.

 تشیر قضایا الطاقة إلى الشركات التي تنتج و / أو توزع أشكاًال متجددة من الطاقة (مثل مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الكھرومائیة، والكتلة الحیویة، والطاقة الحراریة األرضیة، والریاح،
 واألمواج، والمد والجزر، والطاقة الشمسیة، وما إلى ذلك). ترحب الدورة التدریبیة أیًضا بأصحاب المشاریع الناشئة و / أو أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر والموظفین

المشاركین في كل من استشارات الطاقة والبحث والتطویر في مجال الطاقة.
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 یشتمل البرنامج على 10 ندوات عبر اإلنترنت خالل 12 شھًرا، مع
 خبراء في االقتصاد األخضر واألزرق واإلبداعي والثقافي. ستُقدَّم

الندوات عبر اإلنترنت في التواریخ التالیة:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

23 سبتم� 2021
21 أكتوبر 2021
23نوفم� 2021
24 يناير 2022
15 ف�اير 2022
23 مارس 2022

1 يونيو 2022
23 يونيو 2022

7 يوليه 2022
5 سبتم� 2022

من 30 سبتم� 2021 إ	 7 أكتوبر 2021

من 6 ديسم� 2021 إ	 9 ديسم� 2021

من 21 ف�اير 2022 إ	 24 ف�اير 2022

من 13 يونيو 2022 إ	 16 يونيو 2022

من 19 سبتم� 2022 إ	 22 سبتم� 2022

12:00 - 10:00
12:00 - 10:00
14:00 - 16:00
12:00 - 10:00
12:00 - 10:00
12:00 - 10:00
12:00 - 10:00
12:00 - 10:00
12:00 - 10:00
12:00 - 10:00

1

2

3

4

5
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الندوات
 یتضمن البرنامج ورشة عمل تدریبیة واحدة حول حقوق الملكیة الفكریة مع خبراء في حقوق

 الملكیة الفكریة، خالل الدورة التدریبیة التي مدتھا ۲۱ شھًرا. یمكن للمشاركین االختیار من بین
اإلصدارات الخمسة التالیة:

ورشة تدریبیة حول حقوق الملكیة الفكریة



 یشتمل البرنامج على ۷ دورات تدریبیة تركز على قضایا األعمال
الخضراء أو الزرقاء أو اإلبداعیة والثقافیة أو الطاقة.

تعادل الدورة التدریبیة ۸ أسابیع وتنظم على النحو التالي:

 اجتماع واحد عبر اإلنترنت لمدة ٤ ساعات للتعریف بالتدریب
والمتدربین وھیكل الدورة.

 اجتماع واحد متزامن على اإلنترنت لمدة ٤ ساعات الختتام التدریب
مع عرض عمل المجموعات وتخرج المتدربین

7 ساعات من التدریس عبر اإلنترنت لدعم المجموعات في تحلیل الحالة.

 محاضرة واحدة للمختبر اإللكتروني (14 ساعة معادلة) حیث سیعمل
 المتدربون في مجموعات لمناقشة الحالة سواء في القطاع األخضر أو

األزرق أو اإلبداعي أو الثقافي أو قطاع الطاقة.

17 درًسا إلكترونی�ا غیر متزامن لدعم عملیة التعلم.

08
Tutoring 1

Asynchronous e-lessons & e-lab

Beginning of the training cycle End of the training cycle

Tutoring 2 Tutoring 3 Tutoring 4 Tutoring 5 Tutoring 6 Tutoring 7

الدورات التدریبیة



 ستُعقد الدورات التدریبیة لمصر ولبنان وتونس بشكل
 منفصل. تضم كل دورة 15 متدربًا. یمكن للمتدربین

 اختیار ثالث دورات من الدورات التالیة وسنحاول تلبیة
اختیاراتھم
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تقویمات دورات التدریب
جدول الدورات التدریبیة لدولة مصر

1
2
3
4
5
6
7

15
15
15
15
15
15
15

من 15 سبتمبر 2021 إلى 10 نوفمبر 2021
من 16 نوفمبر 2021 إلى 26 ینایر 2022
من 24 نوفمبر 2021 إلى 2 فبرایر 2022

من 8 فبرایر 2022 إلى 9 مایو 2022
من 14 فبرایر 2022 إلى 16 مایو 2022
من 19 مایو 2022 إلى 7 سبتمبر 2022

من 25 مایو 2022 إلى 13 سبتمبر 2022

 الوظائف المتاحةتواریخ

جدول الدورات التدریبیة لدولة لبنان
1
2
3
4
5
6
7

15
15
15
15
15
15
15

من 16 سبتمبر 2021 إلى 11 نوفمبر 2021
من 17 نوفمبر 2021 إلى 27 ینایر 2022
من 25 نوفمبر 2021 إلى 3 فبرایر 2022
من 10 فبرایر 2022 إلى 11 مایو 2022
من 16 فبرایر 2022 إلى 17 مایو 2022
من 23 مایو 2022 إلى 8 سبتمبر 2022

من 26 مایو 2022 إلى 14 سبتمبر 2022

 الوظائف المتاحةتواریخ

جدول الدورات التدریبیة لدولة تونس
1
2
3
4
5
6
7

15
15
15
15
15
15
15

من 20 سبتمبر 2021 إلى 15 نوفمبر 2021
من 18 نوفمبر 2021 إلى 13 ینایر 2022
من 29 نوفمبر 2021 إلى 7 فبرایر 2022

من 9 فبرایر 2022 إلى 12 مایو 2022
من 17 فبرایر 2022 إلى 18 مایو 2022

من 24 مایو 2022 إلى 12 سبتمبر 2022
من 30 مایو 2022 إلى 15 سبتمبر 2022

 الوظائف المتاحةتواریخ
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 یشتمل البرنامج على 17 دورات تدریبیة غیر متزامنة تركز على
قضایا األعمال الخضراء أو الزرقاء أو اإلبداعیة والثقافیة أو الطاقة.

تعادل الدورة التدریبیة 8 أسابیع وتنظم على النحو التالي:

 بعض المشاركین الرئیسیین: جیوفاني فیري (جامعة LUMSA)، فرانسیسكوا لیباري (جامعة
 LUMSA)، مارتینا روجاتو (جامعة LUMSAL)، حبیب سیدیھي (جامعة LUMSA)، ألبیرتو

.(LUMSA جامعة) موریتزیو بیتزولو ،(LUISS Guido Carli جامعة) كایبو أوتون

 المھارات المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة
للخطة التي وضعتھا األمم المتحدة

أھمیة البیانات للتنمیة المستدامة

إجراءات لمكافحة تغیر المناخ

أنماط االستھالك واإلنتاج المستدامة

تحقیق المساواة بین الجنسینت

 مجموعة من الكفاءات االستراتیجیة إلدارة
األعمال المستدامة:

أمبادئ إدارة المشروع

نموذج عمل مستدام

التمویل المستدام

المنح والقروض لألعمال المستدامة

اإلفصاحات غیر المالیة

الدروس اإللكترونیة
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 في الیوم األول من كل دورة تدریبیة، یُقسَّم المتدربون ال 15 الى 3 مجموعات فرعیة. تتلقى كل مجموعة فرعیة دراسة حالة
 لتحلیلھا أثناء الدورة التدریبیة. ستُختار الحالة من قطاع االقتصاد الذي تركز علیھ الدورة. في الیوم األخیر من الدورة التدریبیة،

ستعرض المجموعات الفرعیة من المتدربین أعمالھا.

مجال المعمل اإللكتروني

 سیتم منح  األفضلیة للمتقدمین الذین شاركوا في برنامج إدارة األعمال المستدامة التدریبي على المتقدمین "الخارجیین" وفقًا
  لضمان تماسك مشروع INVESTMED الكلي. ھذا أیًضا مبرر لضمان قدرة واستدامة المشاریع وفعالیاتھا، حیث سیكون
 متدربو برنامج إدارة األعمال المستدامة التدریبي قد اتبعوا ما ال یقل عن 50 ٪ من تدریبات بناء القدرات المصمم خصیًصا

 لمنحھم المعرفة والمھارات الالزمة إلدارة وتطویر األعمال المستدامة المبتكرة في االقتصاد األخضر واالقتصاد األزرق وقطاع
 الصناعة الثقافیة واإلبداعیة.

 ولذلك، سیتم منح المتقدمین المثبت بأنھم مسجلون في برنامج إدارة األعمال المستدامة التدریبي "مكافأة"  أو نقاط اضافیة خالل
"الخطوة 2" من عملیة التقییم.

 الشفافیة: سیتم اإلعالن عن ھذه المیزة الممنوحة لمتدربي برنامج إدارة األعمال المستدامة التدریبي في اإلرشادات للمتقدمین على
 المنح الفرعیة ، وتحدیًدا في قسم التقییم والقسم الفرعي "الخطوة ۲" ، وسیتم توضیحھا في شبكة التقییم ، مع وجود سطر

 مخصص تحت بند " االستدامة "مع ذكر عدد نقاط" المكافأة "الممنوحة.
 سیرشد رواد األعمال في الشركات الناشئة والصغیرة والمتوسطة إلى التقدم بطلب للحصول على منحة فرعیة في إطار برنامج
 ENI CBC MED. وسیُعتبَر الحضور ضمن برنامج إدارة األعمال المستدامة التدریبي كعامل إیجابي في تقییم طلبات المنح

الفرعیة. الطالب ورجال األعمال المحتملون غیر مؤھلین للحصول على منح فرعیة.

المنح الفرعیة

سیشارك بعض المتدربین في مدرسة صیفیة في سردینیا لنقل أفكار األعمال من مرحلة االستكشاف إلى مبادرات أكثر تنظیًما.

ما بعد التدریب
المشاركة في التدریب مجانیة للمشاركین.
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A
B
C
D

E

F

المشاركة في التدریب مجانیة للمشاركین.

تُرسل الطلبات بحلول 21 یولیھ 2021 من خالل ھذا الرابط:
https://academy.ied.eu/course/sustainablebusinesstraining

للمزید من المعلومات ، یمكنك التواصل معنا عبر:
investmed@euromed-economists.org

التكالیف

 یجب أن یحقق المتدربون نسبة حضور ٪80 على األقل للجلسات، وأن یظھروا اكتسابًا واھتماًما واضًحا
 بالمھارات والمعارف، وأن یساھموا بنشاط في العمل الجماعي في دراسات الحاالت من أجل الحصول على

شھادة اإلتمام.

الحضور

یتاح عدد 105 وظیفة لكل بلد في الفئات التالیة:

الوظائف المتاحة

ما یصل إلى40 وظیفةالخریجون الشباب ورجال األعمال المحتملون

ما ال یقل عن 4 وظائف
ما یصل إلى 39 وظیفة

ما ال یقل عن 8 وظائف

ما ال یقل عن 4 وظائف

ما ال یقل عن 10 وظائف

105 على األقل

رواد األعمال المبتدئون في االقتصاد األخضر واألزرق
رواد األعمال في المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في االقتصاد األخضر واألزرق

 رواد األعمال في المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في االقتصاد األخضر واألزرق
المستعدون إلطالق منتج جدید

 رواد األعمال في المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في االقتصاد األخضر واألزرق
المستعدون إلطالق منتج جدید

 رواد األعمال في المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في االقتصاد األخضر واألزرق
المستعدون للدخول في األسواق الخارجیة

إجمالي عدد الوظائف المتاحة لكل بلد
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تُرسل الطلبات بحلول 21 یولیھ 2021 من خالل ھذا الرابط:
https://academy.ied.eu/course/sustainablebusinesstraining

للمزید من المعلومات ، یمكنك التواصل معنا عبر:
investmed@euromed-economists.org

 التقدیم مفتوح للخریجین الشباب (من من 24 الي 35 عاًما؛ ال تنطبق الحدود العمریة على النساء) ورجال
 األعمال المحتملین والشركات الناشئة وموظفي الشركات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في الصناعة

 الخضراء والزرقاء واإلبداعیة والثقافیة. نرحب باألشخاص أصحاب األفكار المتعلقة بالعالم الرقمي في
الصناعات الثالثة.

ع النساء من جمیع األعمار بشكل خاص على التقدیم. تُشجَّ
یجب أن یكون المتقدمون مقیمین في أحد البلدان التالیة: مصر، لبنان، او تونس

 مالحظة ھامة: في حالة المقیمین في دولة مصر، یحق للمتقدمین المقیمین فقط في مرسى مطروح،
 واإلسكندریة، والبحیرة، وكفر الشیخ، والدقھلیة، ودمیاط، والشرقیة، واإلسماعیلیة، وبور سعید التقدم

للبرنامج.
سیتم تقییم المتقدمین وإدراجھم في التدریب من قبل لجنة اختیار.

معاییر األھلیة

 على المتقدمین المھتمین تقدیم خطاب تحفیزي (بحد أقصى 500 كلمة) وسیرة ذاتیة باللغة اإلنجلیزیة لإلشارة
 إلى مدى مالءمتھم لھذه المبادرة، وعلى وجھ الخصوص تسلیط الضوء على خبراتھم المكتسبة ذات الصلة في

أحد القطاعات.

الطلبات والمستندات





www.facebook.com/InvestmedEU twitter.com/InvestmedP www.enicbcmed.eu/projects/investmed 

الشراكات

 تستمر مبادرة INVESTMED لمدة (30) شھًرا، بمیزانیة
 إجمالیة قدرھا ۸٫۳ ملیون یورو، منھا ٤٫۳ ملیون یورو

.ENI CBC MED (%90) ممولة من


