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بناء أسس المهارات الرقمية للمستقبل 



 نحن نهدف إلى تنمية وتأهيل مهارات الشباب السوداني من

الرجال والنساء بالمهارات الرقمية الحديثة ، Agile، وتجربة

العمالء ، والمهارات الشخصية حتى يتمكنوا من تعزيز

مساراتهم المهنية ، وتحسين أساليب العمل التجارية

والحكومية ، وتحسين االحتراف وتشجيع األفكار اإلبداعية

والتعاون الجماعي.

 

اهداف البرنامج

المجموعة  1#
يتم تقسيم المستهدفين من الجنسين إلي مجموعات،

تتكون المجموعة األولي من حوالي 40-50 متدرباً يتم

منحهم بعد الدورة شهادة Scrum Master من

 .Scrum Alliance

مالمح البرنامج
هذا البرنامج بدون تكلفة للمشاركين، وسيتم فحص المرشحين

واختبارهم قبل الموافقة على التسجيل. 

مدة البرنامج 10 أسابيع، أسبوعين لإلعداد فى بداية البرنامج

باإلضافة إلى أسبوعين لكل وحدة.

يحتوي األسبوع علي ثالثة أيام دراسية ( 5-6 ساعات في اليوم).

يتم تدريس الدورات شخصًيا من المدرب مع بعض الجلسات

.Zoom المباشرة على

اللغة المستخدمة هي مزيج من اللغة اإلنجليزية والعربية مع

الترجمة للمتحدثين الضيوف.

سيتم إستخدام 3 مشروعات من الواقع سيتم اختيارها من قبل

أصحاب العمل المحتملين  ألغراض التدريب خالل الدورة.

يسمح يوم العرض لرعاة الوظائف برؤية العمل النهائي الذي

أنتجه المشاركين.

التواريخ الهامة

2

 1 أكتوبر - فتح تسجيل المرشحين.            
 15 أكتوبر - إعتماد رعاة الوظائف.            
 15 أكتوبر - إعتماد الرعاة الماليين.           

 30 أكتوبر - انتهاء تسجيل المرشحين.         
1 نوفمبر - تصنيف المتدربين.                     

15 نوفمبر - إختيار المجموعة األولى.           
1 ديسمبر - إنطالق البرنامج.          



الوحدات 1 & 2 

1- Interpersonal & SoftSkills
Jan 3rd - 15th

•الوحدة األولي : تشمل أسبوعين لبناء المهارات
الشخصية في التنمية البشرية

 

2- Customer Experience
Jan 16th - 27th

الوحدة الثانية : يتم فيها إختيار مشروع علي أرض
الواقع لكل فريق ثم يتم إستكشاف رحلة وتجربة

العمالء من خالله لتحديد الثغرات وإقتراح الحلول
األمثل
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الوحدات 3 & 4   

3- Digital & Tech Skills
Jan 30th - Feb 10th

الوحدة الثالثة : تنمية المهارات األساسية الستخدام
التكنلوجيا وإنشاء الوثائق واألرشفة اإللكترونية و

أستخدامات اإلنترنت وأمن المعلومات

4- Agile Teamwork
Feb 13th - Feb 27th

الوحدة الرابعة : سيتعلم الفريق منهجية Agile في
مشروع واقعي وتطبيق الحلول فى هاكثون وتقديم
مخرجات   التجربة في يوم العرض (3مارس) للرعاة
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•ما �ي مؤ�الت المرشحين؟
أ. سيتراوح العمر بين 25 و 35 سنة مع استثناءات قليلة. إكمال درجة البكالوريوس، إجتياز اختبار اللغة

اإلنجليزية والقياسات النفسية والمقابالت الجماعية. لديهم شغف بالتعلم، الوصول إلى اإلنترنت وااللتزام

الكامل بمواقيت البرنامج.

•ما�و دور الرعاة الماليين؟
أ. يدفع الرعاة الماليون تكاليف البرنامج ألنه مجاني للمشاركين. نهدف إلى تقديم البرنامج كل بضعة أشهر

مستهدفين 500-1000 في عام 2022. إذا كان خلق فرص العمل وتنمية المهارات الرقمية للشباب يتناسب

مع أهداف المسؤولية االجتماعية الخاصة بك ، فيرجى االتصال بنا!

•ما�و دور رعاة الوظائف؟
أ. سيقوم رعاة الوظائف بتوظيف مرشحين جدد من هذا البرنامج ، ومنحهم وظائف ذات رواتب جيدة ،

وحضور يوم العرض والمشاركة في البرنامج ، كما سُيطلب من أصحاب العمل دعم البرنامج مالًيا.

أسئلة و اجوبة  
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فوائد البرنامج 

Contact Us
Phone: +249-92-779-8299
Email: team@sudannextgen.com

 تمليك الشباب المهارات الرقمية
 الحديثة علي أيدي مدربين دوليين

ومحليين رائدين
 

فرصة التطبيق علي مشروعات حقيقية
ملموسة ورؤية مخرجات التجربة علي

أرض الواقع
 

خلق فرص عمل جديدة وإحداث تأثير
  قوي وفوري علي مقدرات  الموظفين مع

مراجعة االداء كل 30-60-90 يوم

نحن نتطلع أن يكون حلم تنمية مهارات
شبابنا بالتحول الرقمي واقعاً ملموساً.

إنضم الينا! 
 

Sally Elatta, CEO AgilityHealth,
Founder Sudan NextGen

6Sudan NextGen is a US 501c3 nonprofit organization registered in the state of Nebraska



Guest Speakers: Global Experts & Thought Leaders
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Fadi Stephen, Certified
Scrum Trainer (CST), Tech

Consultant
Founder Kaizenco

Lyssa Adkins, International
author and thought leader on

Coaching Agile Teams. 
Executive leadership coach

Ahmed Sidky, President of
ICAgile, Head of Business Agility

at Riot Games. International
speaker and thought leader

MoreMoreMore   
Coming Soon!
Coming Soon!
Coming Soon!



Do you commit to joining the Demo Day?

Sponsor Sign Up Form
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Your Full Name

Your Email

Your Phone #

Your Title

  Company Name

Job Sponsor Financial  Sponsor 

How many new jobs are you willing to
open for the program graduates?

How many candidates do you wish to
nominate to the program?

Do you agree to make a donation to
support the program?

Your Signature

Date

How much are you willing to
support us with?

One time or yearly support?

Additional ways to support or comments:

Your Signature

Date

Please complete the form below. 


