
                                                                                                

CARE Egypt, Ministry of Youth and Microsoft are training more than 1 million young people in 

a year 

Source: Akhbar El Youm 

وعات وتدريب الشباب عن استهداف تدريب أكثر من ملي من خالل اإلدارة المركزية   وزارة الشباب والرياضةأعلنت   ون  للمشر

كة مايكروسوفت مرص ومؤسسة كثر مرص، جاء ذلك خالل  2022/ 2021العام   شاب وفتاة خطة ، من خالل التعاون مع شر

الشباب   وتدريب  وعات  للمشر المركزية  اإلدارة  رئيس  الفار  إسماعيل  اللواء  من  جمع كل  الذي  سمر   ،  بالوزارةاالجتماع 

« حالوة وع »طور وغثر كة مايكروسوفت، محمود بدر مدير مشر بمؤسسة كثر   مدير المسئولية المجتمعية بالدول العربية بشر

  .مرص

  

ال استعرض خطة  تم  االجتماع  امج   2021/2022عام  وخالل  الثر من  العديد  من خالل  وفتاة  شاب  مليون  أكثر  وتستهدف 

  »   - الخيمة الرمضانية  -مجتمعي تك   -إرسم مستقبلك   -المسارات التعليمية  -توظيف مرص  -واألحداث )منصة »طور وغثر

سفراء »طور   – بكرة ديجتال    – دة األعمال  األسبوع العالمي لريا  -األسبوع العالمي لعلوم الحاسب اآللي    -اليوم العالمي للمرأة  

« بمرص والدول العربية واإلفريقية  امج -وغثر ها من الثر  .( استثمر وقتك وغثر

 

ألهم   استعراض  تم  وغثر  كما  برنامج»طور  والرياضة   «إنجازات  الشباب  ي  بوزارة 
الماض  المال  العام    2021/ 2020خالل 

ي دور   527ألف و  386وشملت  
الشباب شاركوا ف  ي ندوات عثر    623ألف و  135ات تدريبية، حيث شارك عدد  من 

شاب ف 

نت تركزت عىل المهارات الرقمية والمهارات الحياتية وريادة األعمال، كما وصل العدد اإلجمالي للمستخدمير    ألف    20اإلنثر

« خالل هذا العام، وبلغ إجمالي عدد فرص العمل المعلنة    12و ، وتقدم 665ألف و  22مستخدم جديد عىل منصة »طور وغثر

«، وتم بنجاح توظيف    149ألف    56 ي وظائف   3543شاب بطلبات للحصول عىل وظائف من خالل مبادرة »طور وغثر
شاًبا ف 

   .مدرب من وزارة الشباب  500الئقة، وإعداد 
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وعات الشباب، سال سعيد  –حرص  االجتماع نانيس الناقورى   بوزارة   «ر وغثر مدير وحدة »طو  – مدير عام اإلدرة العامة لمشر

وع توظيف مرصالشباب والرياضة وعات مدير مشر   .، أحمد جابر مدير إدارة المشر

Link: https://bit.ly/3jt2GVG  
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