
 Trainer "حاضنة المدربین" الدفعة األولى من خریجي برنامج
Incubator Programme  جاھزة لدخول سوق العمل المصري

 كمدربین  استكملوا برنامج الحصول على شھادة التخرجأشھر والممول بالكامل   9خریجو البرنامج الذي تصل مدتھ إلى
معتمدین

 التدریب المھني     مجال الخریجون أصبحوا اآلن "مدربین محترفین" في

التدریب المھني المعتمدین، والذین تخرجوا مؤخًرا  محترفي  قامت األكادیمیة المصریة األلمانیة للتدریب التقني بتخریج الدفعة األولى من  

التحالف االستراتیجي من    كجزء رئیسي. یأتي البرنامج   Trainer Incubator Programme (TIP)برنامج حاضنة المدربینإطار  في  
) بالنیابة عن الحكومة األلمانیة التي تولي اھتماًما خاًصا  GIZبین سیمنس للطاقة في مصر والوكالة األلمانیة للتعاون الدولي (الذي یجمع  

بالتنمیة االقتصادیة في مصر.    

مركز ة األلمانیة للتدریب التقني، والتي ُتعد  المدربین الممول بالكامل في مقر األكادیمیة المصریأقیمت محاضرات وفعالیات برنامج حاضنة  

شابة تتمتع بالخبرات    وكفاءات  إقلیمي متطور للتدریب المھني في العین السخنة. وخالل الشھور التسعة الماضیة تم تدریب عشرة مواھب

صبحوا مدربین متخصصین  تم تخریجھم لیمن القطاع الصناعي واألكادیمي المصري، بحیث ی تم انتقائھموالذین العملیة الالزمة للتدریب، 

في سوق العمل المحلي.     

العضو المنتدب لشركة سیمنس للطاقة  -وتعلیًقا على تخریج الدفعة األولى من المدربین في إطار ھذا البرنامج، یقول المھندس/عماد غالي
ئولیة والتزام متواصل بدعم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في مصر. وُیعد االھتمام بالتعلیم الفني والتدریب  في مصر: "إننا جمیًعا لدینا مس

إطار جھودنا الرامیة لدعم المسیرة التنمویة لبلدنا. إّن الدفعة التي تخرجت الیوم ھي مجرد بدایة في إطارھ أساسیة في  ذا  المھني ركیزة 

للشباب المصري خلق مستقبل أفضل  ننيالبرنامج التدریبي الھام. إ سیمنس للطاقة في تلك المبادرة التي ستتیح  ألنفسھم    فخور بمشاركة 

   .مجتمع المصري بشكل عام"الو ولمجتمعھم 

والتدریب الفني  ، حیث تضمن ھذا التعاون وضع سیاق ونطاق التعلیم بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة األلمانیةتم تنظیم ھذا التدریب  

  العدید من الموضوعات األخرى. وقد أسفرت و والمھني وتطویر المناھج الدراسیة وتصمیم الدورة التدریبیة والتدریب الفني وإدارة الجودة 

تحانات  والتدریبات واالم  ساعة (بما في ذلك سجل األداء والجداول الزمنیة وتطویر الدروس   40تطویر برنامج تدریبي مدتھ  عن  ھذه الجھود  

فنیین متخصصین وطلبة في مراحل متقدمة من التعلیم  المتدرب وكذلك مواد التدریس). شارك في التدریب    حصیلة ما تعلمھالتي تختبر  

     .  تم انتقاءھم بعنایة للمشاركة في ھذا البرنامج ومتخرجین من الكلیات التقنیة بالجامعات الحكومیة المصریة
 -انتھى-
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ھذه النشرة الصحفیة والصورة/الصور الصحفیة/والمزید من المواد اإلعالمیة األخرى متاحة على:  

energy.com/press-www.siemens

www.egtacademy.com: زیارة یرجى،الموضوعحولالمعلومات من لمزید

www.twitter.com/EGTAcademy: تابعونا على تویتر

سیمنس للطاقة ھي احدى الشركات العالمیة الرائدة في مجال تكنولوجیا الطاقة. تتعاون الشركة مع عمالئھا وشركائھا في ابتكار نظم  :سیمنس للطاقة
طي  ات التي تغالطاقة المستقبلیة، وھو ما یدعم انتقال سلس نحو عالم الغد األكثر استدامة. ومن خالل محفظتھا المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدم

لول  كافة مكونات سالسل القیمة لقطاع الطاقة، بدایة من تولید ونقل الطاقة وصوًال لحلول تخزین الطاقة. ھذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة ح
ین، باإلضافة لمولدات  تكنولوجیا الطاقة التقلیدیة والمتجددة مثل التوربینات البخاریة والغازیة والوحدات الھجینة لتولید الطاقة التي تعتمد على الھیدروج

% من محفظة حلول ومنتجات الشركة لیس لھا انبعاثات كربونیة. في الوقت نفسھ، تمتلك  50الطاقة والمحوالت الكھربائیة. تجدر اإلشارة ان أكثر من 
كات العالمیة الرائدة في  ) وھو ما یجعل منھا كبرى الشر SGREسیمنس للطاقة الحصة الحاكمة من أسھم شركة سیمنس جامیسا للطاقة المتجددة (

یعمل في سیمنس  مجال الطاقة المتجددة. یشار إلى أّن الحلول التكنولوجیة من سیمنس للطاقة تساھم في تولید حوالي سُدُس الطاقة الكھربائیة في العالم.
. لمزید من  2020رو في العام المالي ملیار یو27.5دولة حول العالم، وقد حققت الشركة إیرادات بقیمة 90موظف في أكثر من 90000للطاقة 

energy.com-www.siemensالمعلومات یرجى زیارة 

التعاون الدولي من أجل تحقیق التنمیة المستدامة.  توفیر الخدمات في مجال فیى كیان متخصص ھى GIZ :GIZالوكالة األلمانیة للتعاون الدولي 
، حیث تقدم الخبرة الفنیة وتعمل على تطویر القدرات وتقدم حلوًال فعالة من خالل شراكة وثیقة مع  1956العمل في مصر منذ عام GIZبدأت

من أجل خلق  2030تنمیة المستدامة: رؤیة مصر مصر في جھودھا لتحقیق استراتیجیة الGIZالمنظمات المحلیة الحكومیة وغیر الحكومیة. تدعم 
بتنفیذ مشروعات في  GIZآفاق اجتماعیة واقتصادیة أفضل للشعب المصري. نیابة عن الحكومة األلمانیة واالتحاد األوروبي وأطراف أخرى، تقوم

ات المیاه والصرف الصحي والري وإدارة النفایات. التنمیة  جمیع أنحاء مصر في مجاالت التعاون التالیة: الطاقة المتجددة وكفاءة استھالك الطاقة؛ إمداد
زیارة:  االقتصادیة المستدامة للتوظیف؛ الحوكمة والتنمیة الحضریة. لمزید من المعلومات، یرجى 

https://www.giz.de/en/worldwide/319.html


