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بناء أسس المهارات الرقمية للمستقبل 



يهدف البرنامج إلي تنمية وتأهيل الشباب من الجنسين

وتسليحهم بالمهارات الحديثة في مجال التكنولوجيا والتحول

الرقمي الذي يمثل حجر الزاوية في تطوير وإثراء تجربة العمالء

وترسيخ عمل الفريق وتنمية الموارد البشرية بالمؤسسات

المختلفة وصوالً لتحديد أوفق للمسارات الوظيفية وتحسين

بيئة األعمال ودعم اإلبتكار وتشجيع األفكار اإلبداعية بها.

 

اهداف البرنامج

المجموعة  1#
يتم تقسيم المستهدفين من الجنسين إلي مجموعات
، تتكون المجموعة األولي من حوالي 40-50 متدرباً

 .Scrum Master يتم منحهم بعد الدورة شهادة

مالمح البرنامج
الفحص األولي : االختبارات األساسية للغة اإلنجليزية والقياسات

النفسية باإلضافة إلى المقابالت الجماعية.

يشتمل البرنامج علي أربعة وحدات ( المهارات الشخصية  تجربة

العمالء ، المهارات التقنية ؛ فرق العمل الرشيقة)

مدة البرنامج 10 أسبوع ( أسبوعين لكل منشط) باإلضافة

ألسبوعين للدراسة التمهيدية لمعسكرات التدريب.

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

تتوفر الدورات عن طريق الخيارين:  الحضور الشخصي أو عن بعد

. Zoom  عبر برنامج

تقام الدورات باللغتين العربية واإلنجليزية.

سيتم إستخدام مشروعات من الواقع ألغراض التدريب خالل

الدورة.

سيتم عرض مخرجات البرنامج في اليوم النهائي بحضور رعاة

البرنامج.

 

التواريخ الهامة
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النشاط                              التاريخ 
إعتماد رعاة الوظائف             25 سبتمبر
فتح تسجيل المرشح.               1 أكتوبر 
إعتماد الرعاة الماليين.             15 أكتوبر

انتهاء تسجيل المرشحين          30 أكتوبر 
تصنيف المتدربين                    1 نوفمبر 

إختيار المجموعة األولي           15 نوفمبر
إنطالق البرنامج                        1 ديسمبر 



الوحدات 1 & 2 

1- Interpersonal & Soft Skills
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

في مشروع واقعي ثم Agile الوحدة الرابعة : تطبيق منهجية
 عرض مخرجات التجربة في إجتماع العرض النهائي
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• �ل سيتم دمج المشاركين من القطاعين الخاص والحكومي معا ً أم كل على حدة ؟

 في البدء سيكون المعسكر التدريبي شامالً لكل القطاعات ولكن مستقبالً ربما يتم فصلهما أو إقامة

المعسكرات وفقاً لتصنيف الوزارات أو المؤسسات المعنية .

•ما�و دور الرعاة الماليين؟

نحن نبحث عن رعاة ماليين للمشاركة في تحمل تكاليف البرنامج (في إطار المنفعة المتبادلة) ويتم ذلك

كل ثالثة أشهر بعد تقييم التجربة األولي ، إن كان خلق فرص عمل وتطوير شريحة الشباب والمجتمع ككل

يدخل ضمن دائرة مسئوليتك اإلجتماعية أو أن كان ذلك ضمن أهدافك اإلستراتيجية فال تتردد في اإلتصال

بنا فمعاً قطعا سيكون الطريق أسهل

•ما�و دور رعاة الوظائف؟

يمكن إلدارة المؤسسات والمنظمات المختلفة بترشيح موظفيهم الحاليون ليتم تأهيلهم عبر البرنامج

مقابل تعيين موظفين جدد ومؤهلين أيضاً عبر البرنامج ( يفضل نسبة 1 ل 1 أي تعيين موظف جديد مقابل

تأهيل موظف من داخل المؤسسة) ، كما يمكننا رفد المؤسسة بموظفين جدد كاملي التأهيل مقابل رسوم

البرنامج مقدارها 250 - 500 دوالر للمؤسسات تستخدم لدعم البرنامج 

 

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

رائدين في هذا المجال
 

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
 

نحن نسعي أن يكون حلم تنمية مهارات شبابنا
وأمتالكهم لناصية أدوات التحول الرقمي واقعاً

ملموساً وكائناً حًي يسعي بيننا 

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

7

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

8Thank youThank youThank you   

Your Full Name

Your Email

Your Phone #

Your Title

  Company Name

Job Sponsor Financial  Sponsor 

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

How many existing employees do you
desire to enroll in the program? (1:1

ratio desired)

Do you agree to pay $250 - $500
placement fee for program participants?

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. 


