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 راكتبالاو يبرعلا بابشلا ةورث

 ةبوعصو اهتاديقعت ىوتسم عفتريو انتاعمتجم هجاوت يتلا تايدحتلا ديازتت

 ،ةيديلقتلا ريغ لكاشملا ةجلاعم يف ةيديلقتلا قرطلا يدجت دعت ملف ،موي دعب اموي اهتهجاوم
 نم فلتخم ىوتسم جاتحن انحبصأو .لبقتسملا تايدحت عم اعفن يدجت ال رضاحلا تايجهنمو

 .لولحلا ديلوتل ةركتبم ًاقرطو ريكفتلا

 بابشلا تايدحت مهف يف ًاتوافت ىتح دجي بابشلا ثوحب يف علطملا ثحابلاو

 ىلإ ًالوأ ةجاحب نحن ،ةيبابش لولح ةعانص تايدحت مامأ انسل ًاذإ نحنف ،مهتالكشم صيخشتو
 وأ ،تاردابملاو لولحلا ميمصت يف ةرشابم عورشلا لبق مهتايدحت مهف يف ةفلتخم ةيلقع

 .ىرخأ تاعمتجم نم اهداريتسا

 يثلث نم رثكأ نأ ثيح ،بابشلاب ةفاثك ملاعلا قطانم رثكأ نم ةيبرعلا ةقطنملا ربتعت
 ةيناكـسلا ةبيكرتلا يف بابـشلا ةبـسن عافتراو ،1ةنـس 29 نود مه ةيبرعلا ةقطنملا يف ناكـسلا

 ّدـحت هـنأ ىلع باـبـــــشلا عم يبرعلا ملاـعلا لـماـعتي اـم ًاريثك نكلو ،ًاـيباـجيإ ًالماـع ّدـعي ةـيبرعلا
 زيمت ةـيعمتجم ةورث مهنأ ىلع باـبـــــشلا ىلإ رظنلا نم الدـبف .اـهزواـجت نع زجعي ةـلكـــــشمو

 لـهاـك ىلع ًقلم ءبـع اـهنأ ىلع ةورثلا هذـه ىلإ رظني حبـــــصأ ،ملاـعلا نع ةـيبرعلا ةـقطنملا
 ةاـيحلا يف هـكارـــــشإ يف ةـمج تاـيدـحت قلختو ،يلهألاو صاـخلاو يموكحلا عمتجملا تاـعاـطق

 ."ةلاطبلا" و "بابشلا" يتملك نيب ناهذألا ىدل يروعش ال طبر كلانه حبصأو .ةيعامتجالا
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 يف رامثتـــسالاو بابـــشلا ليعفتل ةفلتخم تاـــسايـــس ىلإ ةجاحلا قلخ يذلا رمألا كلذ

 ،ررحتلاو دقنلاو لالقتــسالا ةبغرو ةقاطلاو لوــضفلاب مــستت يتلا كلت ،مهــصئاــصخو مهتاردق
 اّنــسحأو ًاديج اهانكردأ ام اذإ ةزيمملا صئاــصخلا هذه 2.رييغتلاو تتــشتلاو ،عافدنالاو لمألاو

 ،ةفلتخم ةقيرطب ريكفتلا لالخ نم الإ ىتأتي ال يذلاو ،عمتجملاب ضهنت ًةورث تدغ اهرامثتــسا
 دراوم نم قلطنتو ،مهتاــيح يف ةرثؤمو ةــيدــجمو ،باــبـــــشلا ىدــل ةــبوغرم لولح ريوطتو

 ،بابشلا لوح ةزكترملا تامدخلاو تاجتنملا تافصاوم ،كش الو يه يتلاو ،يلحملا عمتجملا

 .يميمصتلا ريكفتلا تاينقت قبطنو راكتبالا لحارم يف رمت نأ دعب

 تارداـبملا نم ددـع يف لـمأـتن ،ةـيراـكتبا تاـطحم دـنع فقن نأ ةـقرولا هذـه يف لواـحن

 ،بابــشلا تايدحت عم لماعتلا يف ةيجهنمك راكتبالا ىلع دمتعت يتلاو ،ملاعلا لوح ةيبابــشلا
 اـنتيوه عم بــــــساـنتت لولح داـجيإ مث نمو مهتاــــــسراـمم لــــــضفأ ىلع فرعتلا فدـهب كـلذو

 :يفرعملاو يثحبلا لمعلا اذه فادهأ نم ناكف .ةيركفلا انتموظنمو

 لضفأ ىلع فرعتلاو ةيراكتبا ةيبابش تاردابمل ةيملاع براجت سمخل ةنراقم ةسارد §

 .ةيعامتجالا تايدحتلا عم لماعتلا يف اهتاسرامم
 .يبرعلا انعمتجم عم مجسني امب براجتلا نم ةدافتسم سورد صالختسا §

 .بابشلا عم اهيف لمعلل رارقلا عانص اهب يصون يتلا ةيساسألا تاراسملا ضرع §

 ذنم ربس اهيلع لمعت دوهج نمض وهو ،يثحبلاو يملعلا دهجلا اذه مكيدي نيب عضن
 عيراشم ربع ،راكتبالا تاربتخمو ةيعمتجملا ةدايرلاو يعامتجالا راكتبالا يف تاونس

 دارفألا نيكمتل ربس ةلاسر يف اهعيمج بصت ،ةيفرعم داومو ةيمقر تاصنمو ةيجيتارتسا

 .اهيف نولمعي يتلا تاعمتجملا يف يباجيإلا يعامتجالا رثألا عنص نم تاسسؤملاو

 دصقلا ءارو نم هللاو

 لمعلا قيرف

 

 

 

 

 

 لامعألا ميمصت ربس .2017 .يبرعلا بابشلا دنع ةيعامتجالا ةيلعافلا رشؤم 2
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1 

The Global Youth Innovation Network (GYIN) 

 بابشلا راكتبال ةيملاعلا ةكبشلا

 

 .بابشلا راكتبال ةيملاعلا ةكبشلا :مسالا

 The Global Youth Innovation Network (GYIN) :ةيزيلكنإلاب مسالا

 /http://www.gyin.org :ينورتكلالا عقوملا

 .ةدحتملا تايالولا :ناكملا

  .ةيحبر ريغ ةمظنم :فينصتلا

   2010 :سيسأتلا خيرات

 نم رثكأ مهمهت يتلا اياضقلا لح يف اهلالخ نم بابشلا كراشي ةصنم ءاشنإ :لمعلا لاجم

 ركتبي ثيح هينيكمت ةئيب ةئيهت يف ةئيهلل ةيملاعلا ةمهملا لثمتت ،وحنلا اذه ىلعو .اهريغ
 ريفوت لالخ نم ةيحص تاعمتجم ءانبو عوجلا ةبراحمو رقفلا ىلع بلغتلل تاباشلاو بابشلا

  .عيراشملا قلخو ةيلاملا تامدخلاو تاراهملا ةيمنتو ثوحبلا

 مهيدل نمم ،تاعورشملا باحصأو بابشلا لامعألا داورل لماكلاب ةهجوم ةكبشلا :ةياغلا

 قلخ لالخ نم كلذو ،ةيعامتجالا تاريغتلاو تالوحتلا ةيؤرل فغشلاب عوفدملا راكتبالاب ةبغرلا
 راكتبالا عوضومب قلعتي اميف ةمورحملا تاعمتجملا يف نابشلاو تاباشلل هينيكمت ةئيب

 صرفلا لالخ نم مهتاعمتجم ريوطتل ةلماكلا مهتاناكمإ حتفو مهعادبإ هيجوتو ،يملاعلا
 ساسألا ءانبو ةميرك ةايح نمضت يتلا ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةمادتسملا

 .لايجألا تارييغتل

 :فادهألا

  .ةدايقلا مامز يلوتب بابشلل لاجملا ةحاتإ .1

 .كلذل ةجاحلا يضتقت امدنع معدلاو ميلعتلاو بيردتلا ريسيت .2
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  :ةطشنألاو جماربلا

CORY 

 ريغو ةمادتسم ةيعارز لامعأ ءاشنإ بابشلا نييفيرلا لاجرلاو ءاسنلل "يروك" جمانرب لولح حيتت
 لوصحلاو نارقألا نم ملعتلا زيزعت لجأ نم عيراشملا ميظنت ىلع مهتاردق ءانب قيرط نع ةيعارز

  .ةيراجتلا لامعألا ريوطتل ةيليمكت تامدخ ىلع

 :ةيلاتلا تالاجملا قفو انوكم 36 نم يروك جمانرب نوكتي

 .لامعألا ريوطت تامدخ حسم /ثوحبلاو ةفرعملا ةرادإ .1
 .ةيراجتلا لامعألا ريوطت تامدخو ،داشرإلاو ،عيراشملا ىلع يفيرلا بيردتلا .2

 .رطاخملا فيفختو ضرقلا دادس مييقت لالخ نم ةريغصلا ضورقلا ضارقإ .3

 تاراهملا ةيمنت جماربو ،ةيلاملا تامدخلل ايئيب اماظن ةثالثلا تانوكملا هذه قلخت

 ةريغصلا ةيراجتلا عيراشملا ةيمنتو ةمادتسا ىلع دعاست يتلا ملعتلا مظنو ،ةفدهتسملا

  .يفيرلا بابشلا اهكلمي يتلا ةركتبملاو

 اهرابتخا مت ةيفير تابراقمو لولح ىلإ ةدنتسملا تامدخلاو ةفرعملا "يروك" لولح رفوت

 ةممصملا تامدخلا نع الضف ،ةيعارزلا ريغو ةيعارزلا لامعألا صرف ىلع لامعلل بابشلا ةدايقو

 .بابشلا تامظنمو فيرلا بابش بلاطمل اصيصخ

 

I AM A GYINER CAMPAIGN 

 يف ءاضعأ اوحبصيل بابشلا لامعألا لاجر فيظوت ىلإ فدهي جمانرب " GYINER ةلمح نم انأ "
 ىلع بابشلا عالطإ فدهب ينطولا ىوتسملا ىلع تالمحلا ميظنت مت دقو .GYIN ةعامج

 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف بابشلا ةلامع ةحفاكم ثيح نم دلب 100 نم رثكأ يف ةكبشلا تايلمع
 اهنم فدهلا ناكو ةيقيرفألا نادلبلا يف ةزكرم ةينطولا تالمحلا نم ىلوألا ةلحرملا تناكو

 لصاوتلاو مهتاجتنم ضرعل مهل ةصرفلا ةحاتإ لالخ نم بابشلا عيراشملا باحصأ ايازم ةأفاكم

 .ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم بابشلا عم
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YALESI 

 ةفصب كلذ قبطنيو .ةيداصتقالا ةمزألاب اترثأت نيتيسيئر نيتيضق عوجلاو بابشلا ةلامع لكشت

 بابش نم ةئاملا يف 85 نولثمي نيذلا ،ةيمانلا نادلبلا يف نوشيعي نيذلا بابشلا ىلع ةصاخ
 ةمقلا رمتؤم بابشلل ةيملاعلا ةكبشلا تلهتسا ،اياضقلا هذه ةجلاعمل ةلواحم يفو .ملاعلا

 نأشب لامعألا ةدايرو ةدايقلاو ةيعارزلا لامعألا ةمق هتدقع يذلا بابشلل يناثلا يملاعلا

 .بابشلا تاجايتحا نع ةمق تدقعو .)يسيلاي( راكتبالا

 :ةياغلا

 ةهجاومل ءادف شبك اهيف بابشلا نوكي ال هينيكمت ةئيب ةئيهت وه ةمقلا نم ضرغلا
 جامدإ نع الضف ةاواسملا مدع ةجلاعم نأ هيف كردن ناكم وهو ؛ةديازتملا ةيملاعلا تايدحتلا

 مهعفرو مهزيهجتو بابشلا ةياعر هيف نكمي ناكم وهو ؛نيهاجتا تاذ ةيلمع ةرجهلا
 لمعت دلب 100 يف ةمادتسم تاعمتجم ريوطتو لمع صرف قلخو عوجلا ةبراحمل مهمعدو

 ابوروأ يف ةرجهلا ةمزأ قايس لوح راوح قلخ ىلإ جمانربلا ىعسي ،كلذ ىلع ةالع .ةكبشلا اهيف
 اعم نيئجاللاو تاكرشلاو تاموكحلاو تامظنملا اهيف عمجت ةنمآ ةحاسم ريفوتو ،ايقيرفأو

 .ةمزألا ةهجاوم تايجيتارتسا ةشقانمو ديدحتل

 :فدهلا

 ،لاجرلاو ءاسنلا نم بابشلا باستكا اهيف ديازتي يتلا ةيفيكلا لدابتو ملعت وه ماعلا فدهلا

 ريوطتو ةديدج تاردق ،مهقوقح نم ةمورحم تاعمتجم يف نوشيعي نيذلا كئلوأ ةصاخو
 ءالكوو نيركتبمو فئاظو يسسؤمو عوجلل نيحفاكمك مهسفنأ ليوحتل ةركتبم لولح

 اميس الو ،نيمورحملا ناكسلا عم لماعتلل اليدب اجهن ةمقلا ةجيتن نوكت نأ ديرن .رييغتلل
 اءزج بابشلا نيئجاللا لعج قيرط نع ةرجهلا ةمزأ نم بابشلاو يملاعلا ديعصلا ىلع بابشلا

 .لحلاو راوحلا نم

 :فادهألا	

 يتلا ةحجانلا عيراشملا راركتو قاطن عيسوت معدت يتلا ةركتبملا تاسرامملا لدابتو ملعتلا
 لحو ،عيراشملا ميظنت يف راكتبالا لاجم يف تاسرامملاو تاجتنملا ميدقتو .بابشلا اهدوقي

 لمعلا صرف قلخ ىلإ يدؤت يتلا تاكارشلاو ،تاراشتسالاو ،داشرإلاو ،تاعازنلا لحو ،لكاشملا

 :يلي امب بابشلا ديوزت لالخ نم كلذو .بابشلل

 ،بابشلاب ةقلعتملا تاثداحملاو تاسايسلا نأشب ةيراجلا شاقنلا تاقلح يف ةكراشملا §
 ،ةدايقلاو ميمصتلاو ةيعادبإلا لمعلا شرو عاونأ فلتخم روضح §
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 ةيلاتلا تاوطخلا ديدحتل روضحلا يف تامظنملا عم لصاوتلاو اعم لمعلل مهسفنأ نيكمت §

 .ةمقلا ةياهن يف اهميدقتو مهسفنأل
 تاباشلا نيكمتل ةيموكحلا تائيهلاو تاكرشلاو ةيحبرلا ريغ تامظنملا تاردق ءانب §

 .مهتشيعم لبسو مهتايح ىلع رثؤت يتلا جماربلاو تاسايسلا يف ةكراشملا نم نابشلاو

 

 

YOUTH INNOVATORS: HUNGER FIGHTERS   

 قرطب مهتايناكمإل نانعلا ةيفيرلا قطانملا يف تاباشلاو نابشلا قالطإ ىلإ جمانربلا فدهي

 يتلا 2013 ربمتبس / لوليأ يف نيثدحتملا نم ةلسلس عمجو .مهتاعمتجم ماعطإل ةعونتم
 ةيعارزلا لامعألا لاجم يف ءاربخلاو تاسايسلا يعناصو نيسرامملاو بابشلا تاوصأب ثدحتت

 مهمعدو مهعفرو مهزيهجتو بابشلا ةياعر اهلالخ نم نكمي ةينيكمت ةئيب قلخل اعم
 بابشلا لامعألا داورل يكبشلا لصاوتلاو ملعتلاو ،تاربخلا لدابت ليهستو عوجلا ةحفاكمل

 مساقتل ةيتاوم ةئيب قلخل نيرهش لك هتفاضتسا متي .ةريغصلا تازايحلا باحصأ نيعرازملاو
 تاكرشلاو تاموكحلا نم ةاعد نم قيرفلا ءاضعأ فلأتيو .تاربخلاو ةفرعملاو تاراهملا

 يعناصو ةيناسنإلا ةثاغإلا تالاكوو ةيلودلا ةيمنتلا تالاكوو ةيحبرلا ريغ تامظنملاو
 ريفوتو ةيلاعفب عوجلا ةحفاكم ةيفيك نأشب ةعساو ةربخو ةفرعم مهيدل نيذلا تاسايسلا

 ةيراجتلا لامعألاو بابشلا ىدل ةردابملا حور لالخ نم ليوطلا ىدملا ىلع يئاذغلا نمألا

  .راكتبالاو ،ةلامعلاو ،ةيعارزلا

 :فادهألا

 ةدايرو ةيعارزلا لامعألاو ةدايقلل ةيجماربلا تالاجملا يف فادهأ ةسمخ ةيبلت ىلع لمعلا متي

 .ةعطاقتم تاعاطقك تاسايسلا عضوو تاراكتبالا عم ميلعتلاو يعمتجملا ملعتلاو لامعألا

á دومصلا ىلع ةردقلاب مستت ةمادتسم ةيفير ةيبابش تاعورشم ءانب :)ةدايقلا( 1 فدهلا 

 .قاوسألا لوحتو ،ةئيبلا روهدتو ،خانملا ريغت مامأ

á لوخد ةدايز لالخ نم رقفلا نم دحلا يف ةرشابم ةمهاسملا :)ةيعارزلا لامعألا( 2 فدهلا 

 .ةيفيرلا قطانملا يف ةريغصلا تازايحلا باحصأ نيعرازملا

á ةرادإل ةمزاللا تاراهملا ءارقفلا نييفيرلا بابشلا ءاطعإ :)لامعألا ةداير( 3 فدهلا 

 .ةنرملاو ةمادتسملاو ةيحبرلا ةيعارزلا ريغو ةيعارزلا تاعورشملا
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á نيعاطقلا نيب تاكارشلا ءانب ةطشنأ ريوطت :)ةيعمتجملا ةكارشلاو ملعتلا( 4 فدهلا 

 تامظنملاو بابشلل نوحمسي نيذلا نييفيرلا بابشلا يرصانم معدو صاخلاو ماعلا
 .مهشيع لبس ىلع رثؤت يتلا تاسسؤملاو تاسايسلا ىلع ريثأتلاب ةريقفلا ةيفيرلا

á نييفيرلا بابشلا نيكمتو ةينيكمتلا تائيبلا صئاصخ يف ثحبلا :)ميلعتلا( 5 فدهلا 

 .تاسايسلا يعناصو تاسسؤملل تاجايتحالا هذه حيضوت نم ءارقفلا

  



 

| 12  

2 

The institute of Innovation & Entrepreneurship (IIE) 

 ةدايرلاو راكتبالا دهعم

 

 ةدايرلاو راكتبالا دهعم :مسالا

 The institute of Innovation & Entrepreneurship (IIE) :ةيزيلكنإلاب مسالا

 /https://iie.smu.edu.sg :ينورتكلالا عقوملا

 ةروفاغنس :ناكملا 

 .ةيحبر ريغ ةمظنم :فينصتلا

 2010 :سيسأتلا خيرات

 ةعماج يف راكتبالا يف زيمتلا لاجم خسري لامعألا ةدايرو راكتبالا دهعم :لمعلا لاجم
 ةسرامملا وحن هجوم دهعم وهو .)Singapore Management SMU University( ةرادإلل ةروفاغنس

 ةعماج يف سرادملا عيمج يف ةلصلا تاذ لامعألا ةدايرو راكتبالا ةطشنأل معدلا رفوت يتلا
 تايلاعفلا نيب هتطشنأ حوارتتو .)Singapore Management SMU University( ةرادإلل ةروفاغنس

 ةيبيردتلا جماربلاو لمعلا شروو لامعألا ةدايرو راكتبالا لوح تاكبشلاو تاقباسملاو
 ةلماك ةناضح جمانربو ةئشانلا عيراشملا باحصأو لامعألا لاجرل بيردتلاو ةيساردلا تاثعبلاو

 .قوسلا ىلإ مهراكفأب ذخألا ىلع ةحومطلا عيراشملا باحصأ دعاسي ثيح

 .اهجراخو ةروفاغنس ةعماج يف يدايرلا عمتجملاو راكتبالا ةفاقث ةيمنتو ةياعر :ةياغلا

  :فادهألا

 .ةيدايرلا مهمالحأ قيقحت ىلع نيركتبملا ةدعاسم -

 .ةئشانلا بهاوملا يمنتو دعت يتلا ةئيبلا ريفوت -
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  جماربلا

 جيورتلا

 نيفظوملاو بالطلا ربع لامعألا ةدايرو راكتبالا صرف ةيمنتو ةياعرل جمارب دهعملا مدقي

 .ةرادإلل ةروفاغنس ةعماج يف سيردتلا ةئيه ءاضعأو

 نييملاع نيثدحتم ةفاضتسا

 عيراشملاو ةيراجتلا تاراكتبالا قلخل ةيرس تافصو ىلع ةيملاع تايصخش مهأ نم ملعتلا

 .ايملاع ةئشانلا

 قلخ لوح راكفألا لدابتل نييملاعلا نيملعملا ءالؤه نم ةيصخش ةقيثو ىلع لوصحلا

 .ايملاع ريوطتلل ةلباقلا تاكرشلاو ةيراجتلا تاراكتبالا

 راوح تاسلج

 لالخ نم نيحجانلا نييلحملا عيراشملا باحصأ نم ملعتلل دهعملا عمتجمل ةصرف دهعملا رفوي

 .يلعافتلا راوحلا تاسلج

 لامعألا داور نكر

 لصاوتلا ليهستل رهشلا نم ءاعبرأ موي لك لامعألا داور نكر ةدايرلل يلودلا دهعملا مظني

 .نيينقتلا ءاربخلاو نيرمثتسملاو لامعألا يدشرمو نيحومطلا لامعألا داور نيب

 ىرخأ ثادحأ

 لمشتو لامعألا ةدايرو راكتبالا لاجم يف تايلاعفلا فلتخم يرود لكشب دهعملا فيضتسي

 .خلا بتكلا قالطإو ةريدتسملا ةدئاملاو تارمتؤملاو تاودنلا
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Sandbox 

 نكميو .مهتاراكتبا نم جذامن ءانب ىلع دهعملا عمتجم دعاسمل ةفيظو Sandbox سركي

 .)بأ تراتس( تاكرشلل لاومألا عمجل جذامنلا هذه مادختسا

 ثيحب ،ةلحرملا هذه يف .ةناضحلا جمانرب نم قبسملا باعيتسالا ةيلمع Sandbox جمانرب ريدي

 لاجملا ةفرعم لوح ةيزهاجلاو بيردتلا نم ةلاحب مهو ليغشتلا ءدب نيسسؤملا نمضي
 يتلا تاودألا نم ءزجك ةئشانلا تاعورشملا باحصأ ىلإ اهميدقت متيس امك .حارتقالا ريوطتو

 .ةيراجتلا عقاوملا ديدحتو حارتقالا ريوطت يف سسأ مهل يطعت نأ اهنأش نم

 

 ميلعتلا

 موقي .نيحومطلا لامعألا لاجرل ةيسارد تاثعبو ،تاثداحم ،ةفلتخم لمع شرو دهعملا مدقي

 .تاثداحملاو لمعلا شرو ءارجإب ةعانصلل قيمع مهف مهيدل نيذلا نوبردملاو نوثدحتملا

 ةيسيسأت لمع ةشرو

 نييلاحلا لامعألا لاجرل لمع ةشرو ىلع يلمعلا بيردتلا نم لماك موي ،ةيرهش لمع شرو
 ءدبلا ةرادإل ةيسيئرلا بناوجلا نع لاجملا اذه يف ءاربخلا نم ملعت .يلمعلا قيبطتلاو ملعتلل

 .ةيراجتلا لامعألا ءانبل قمعتملا مهفلاو

 لامعألا ةداير يف طارخنالا جمانرب

 ةساردل نيحومطلا لامعألا لاجرل ةصرفلا ريفوتل لامعألا ةداير يف طارخنالا جمانرب ميمصت مت

 يلمعلا ميلعتلا ريفوتل ةئشانلا تاكرشلا يف مهبيردت متي نيح يف ،لامعألا ةداير ةايح ةرود

 .لامعأ لجر حبصت فيك ىلع يبيرجتلاو

 ةيراجتلا ةساردلا

 ةصرف بالطلل رفوي .لامعألل نايش غنوك يل ةسردم لبق نم ةيراجتلا ةساردلا ةلاسر مدقت
 عم لعافتو ليلحت ىلع اضيأ بالطلا لصحيو .ةروفاغنس عم نيعم دلب ريوطت ةقالع ةساردل

 ةدمل جمانربلا ةلحر لالخ نيعم دلب يف تاكرشلاو ةحجانلا ةئشانلا تاكرشلا نم ديدعلا
 ةحرتقملا ةميقلا لثم ،تاكرشلاب ةلصلا تاذ تاعوضوملا مهف نم بالطلا نكمتي امك .عوبسأ

 .اهريغو ليودتلا ةيجيتارتساو ،قوسلا تاهاجتاو ةسفانملاو
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 ةدايرلا لمع تاشرو

 اهيف ملعتلا متي .نيلماك نيموي ىدم ىلع ىرجت يتلا ةلقتسملا بيردتلا تادحو نم ةلسلس

 ىلع كلمع يف ةبستكملا ةربخلا قيبطتل ةيملاع ةقيمع ةعانص يف ةربخ مهيدل نم ةرايز نم

 .روفلا

 101 بأ تراتس

 نيحومطلا لامعألا لاجرل نكمي .لامعألا ةدايرل ةمدقم رفوت يتلا لمعلا شرو نم ةلسلس

 .اهءانبو ةيراجتلا لامعألا ءدبل مزلي امع ةعيرس ةحمل ىلع لوصحلا

 ةيبابشلا لامعألا ةدايرل يويسآلا جمانربلا

 رشع ىلإ نامث لبق نم لامعألا ةدايرو راكتبالا دهعم همظنيو ،لامعألا ييداير جمانربلا عمجي
 يبيرجتلا يفاقثلا ملعتلا جمانربل دهعملا نم بالط نامثو ةقطنملا ءاحنأ عيمج نم بالط

 .لامعألا ةداير لوح

 ةينقتلا لامعألا ةداير ةثعب

 لامعألل راكتبالا ريوطتو ديدحت بالطلا نم بلطتيو ،ةلصلا وذ بيردتلاب براجت يف طارخنالا
 ةدعاسم ىلع ارداق نوكيس يلاعلا ميلعتلا دهعم .اهب ةصاخلا ايجولونكتلا ىلع ةمئاقلا

 تالاكولا فلتخم نم مهل ليومتلا ريفوتو مهتاراكتبا ىلع ءانب ةكرش سيسأت ىلع بالطلا

 .ةصاخ رداصم نم وأ ةيموكحلا

 

 ثوحبلا

 كلت نم تائف عبرأ ايلاح كانه .ملاعلا ةيقب عم دهعملا طبرت يتلا جماربلا ىلإ مامضنالا

 :تاهجلا

 .ةيميداكألا تاسسؤملا §
 .اهل ةعباتلا تاكرشلا §

 .يملعلا ثحبلا تاسسؤم §

 .ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا §

 

 



 

| 16  

 لامعألا تانضاح

 عضخت ،ةركتبم ةكرش ءانبل لمع جذومن عضو ىلع عيراشملا باحصأ لامعألا تانضاح دعاست

 :لمشت يتلاو ةنضاحلا بيتك يف ةددحملا ةيهيجوتلا ئدابملل

 .ةنضاحلا ريياعم §

 .ةنضاحلا لكيه §
 .طارخنالا ةيلمع §

 .يعامجلا لمعلا ةحاس §
 .هيجوتلاو داشرإلا §

 .نآلا ةناضح ةرتف يف يه يتلا تاكرشلا لجأ نم تامدخلا دوزم §

 

Acceleration 

 يهو .ةروفاغنس يف ةركبم ةلحرم يف يرامثتسالا لاملا سأرل يئيب ماظن عضو ىلإ فدهي

 :اضيأ لمشتو .ةديدجلا لامعألا ومن نم عرست فوس يتلا ةيورقلا سلاجملا نم ىلوألا ةلحرملا

 .ةقالعلا باحصأ حلاصل نيرمثتسملا نم ةكبش ريوطت §
 .قوسلا معد ىلإ لاقتنالا §

 .قاوسألا ىلإ لوصولا جمانرب §

 .راكتبالا ضرعم §
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3 

The Innovation Center for Community and Youth 
Development  

 بابشلاو عمتجملا ةيمنت لجأ نم راكتبالا دهعم

 

 ةدايرلاو راكتبالا دهعم :مسالا

   The institute of Innovation & Entrepreneurship(IC) :ةيزيلكنإلاب مسالا

 /http://www.theinnovationcenter.org :ينورتكلالا عقوملا

 .ةدحتملا تايالولا :ناكملا

 .)University of Missouri Extension Program( عم نواعتلاب دهعم :فينصتلا

 زكرم لمعي بابشلا ةكراشم ةيلاعف ريوطت لاجم يف ةوقب انروذج عرز لجأ نم :لمعلا لاجم

 :ربع كلذو  .ةلادعلاو فاصنإلا وحن عسوأ قاطن ىلع تامظنملاو دارفألا عم راكتبالا

 .ثوحبلاو ،ةينقتلا ةدعاسملاو ،تاودألا تاعومجم §

 .ةيعمتجملا تامظنملا ةداقل نارقألا لدابتو نارقألا نم ملعتلا تاعومجم §
 لمعلاو ،ةيعامتجالا تامدخلاو ،تاسايسلاو ،ةيميداكألا طاسوألا تالاجم ربع تالاصتالا §

 .يريخلا
 .جماربلا مييقتو ريوطتلاو ثحبلا ليومتل تاهيجوت §

 تاسسؤملاو تامظنملا لصاوتو ةرادإلا ززعتو تاراهملا عسوت يتلا بيردتلا تامدخ §
 .ةمئاقلاو ةديدجلا دراوملاب

 .ةيلاعف رثكأ حبصت نأ ىلع تامظنملا دعاست يتلا تاردقلا ءانب تاينقت §

 داجيإ يف اعم ةكراشملل ةيلحملا تاعمتجملاو تامظنملاو بابشلا تاناكمإ قالطإ :ةياغلا

 .ةلداع لولح
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 :فادهألا

 .ةيدايرلا مهمالحأ قيقحت ىلع نيركتبملا ةدعاسم §

 .ةئشانلا بهاوملا يمنتو دعت يتلا ةئيبلا ريفوت §

 

 :ةطشنألاو جماربلا

 تاودألا تاعومجمو ةطشنألا

 نم ةلحرم لكب ةقلعتملا ةديفملا دراوملا نم ةعونتم ةعومجم ريوطتب راكتبالا زكرم موقي
 رفوت .ةمادتسالاو ،ذيفنتلاو ،طيطختلاو ،دادعتسالا :ةيسيئرلا ةعبرألا ةدايقلا لحارم

  .عبرألا لحارملا هذه بناوج عيمج لوانتت تارشنو حئاصنو ةيلمع ةطشنأ تاودألا تاعومجم

 نم اهدجت نأ كنكمي يتلا اهسفن ةطشنألا عقوم ديدحت ىلع دعاست يتلا دراوملا مدقت امك
 ريراقتلاو دراوملاو تاودألا ىلإ لوصولا عم بنج ىلإ ابنج ،ةدايقلا لحارم لبق نم حفصتلا لالخ

 .راكتبالا تامولعم زكرمو ،ثاحبألاو

 تاراشتسالاو بيردتلا

 بيردتلا تامدخ

 ةيعمتجملا تاعومجملاو تامظنملاو تاسسؤملا راكتبالا زكرم يف بيردتلا جمارب دعاست

 تامظنملا ةرادإ ةيفيكو اهمييقتو اهذيفنتو ةديدجلا تاردابملا ريوطت ةيفيك ملعت ىلع

 .ةيجيتارتسا رثكأ ةقيرطب

 

 ةيراشتسالا تامدخلا

 عمتجملا تاعومجمو تامظنملاو تاسسؤملا دعاست ةيراشتسا تامدخ راكتبالا زكرم مدقي
 عيراشم ىلع لمعت .رثألا مييقتو ذيفنتلا ةرادإو ةديدج تاردابم قالطإو ميمصت يف يلحملا

 يف ةيعامتجالا ةلادعلا نم ردق ىصقأ قيقحت ىلإ ىعست يتلا ءالمعلل ماجحألا عيمج نم

 .مهلمع
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 يلحملا عمتجملا ةيمنت تاردابم

 تاموكحلاو تايالولا تاموكحو ةينطولا تاموكحلاو ةصاخلا تاسسؤملا نم ليومتب

 تاعمتجملا يف بابشلاو يلحملا عمتجملا ةيمنت راكتبالا زكرم ززعي ،ءاوس دح ىلع ةيلحملا

 :ةيلاتلا تاردابملا لالخ نم ةدحتملا تايالولا ءاحنأ عيمج يف ةيلحملا

 .ةيعمتجملاو ةينطولا ةمدخلا ةسسؤم عورشم وهو :ةيعامجلا ةدايقلا لامعأ §

 .رطق ةسسؤم نم ليومتب ،ايسآ ىلإ لوصولا §

 

Online Community 

 عيمجلا ىدل نأب نمؤيو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تامظنملاو دارفألا عم راكتبالا زكرم لمعي

  .نيرخآلا عم اهتكراشمل ةربخلاو ةفرعملا نم ةورث

 سانلا ةدعاسمو ةفرعملا لدابت نيكمتل تنرتنالا ةكبش ىلع عقوملا نم ءزجلا اذه سيسأت مت

 .مهلمع يف ضعبلا مهضعبل

 .راكتبالا زكرم اهفيضتسي يتلا تنرتنإلا ىلع ةيلاحلا ةعبرألا تاعمتجملاب ةمئاق يلي اميف

  ةماعلا §

á هتلئسأو هداومو هراكفأ ةكراشمل ةعومجملا هذه ىلإ مامضنالا صخش يأل نكمي 
  .ةلصلا تاذ تالاجملا عيمجو بابشلل ةيندملا ةكراشملاو ةدايقلا يف راكتبالا لوح

  نيبردملا §

á لدابتل رداك ىلع يوتحتو .بيردتلل ينطولا راكتبالا زكرم ءاضعأل ةعومجملا هذه 

  .صرفلاو ةلئسألاو حئاصنلاو داوملا
§ )Kellogg Leadership for Community Change(  

á رييغتلا لجأ نم ةدايقلا دهعم يف نيكراشملا عيمجل يه ةعومجملا هذه 
 .نيرخآلا عم لصاوتلاو ،ريخألا لمعلا لدابتل .يعمتجملا

  اتوسينيم ةعماج §
á اتوسينيم ةعماج يف نيكراشملا عيمجل ةعومجملا هذه. 
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4 

Innovations for Youth (I4Y) 

 بابشلا لجأ نم راكتبالا

 

 بابشلا لجأ نم راكتبالا :مسالا

 Innovations for Youth (I4Y) :ةيزيلكنإلاب مسالا

 /http://i4y.berkeley.edu :ينورتكلالا عقوملا

 .ةدحتملا تايالولا :ناكملا

 .راكتبا ربتخمو زكرم نمضتت يلكريب يف اينوفيلاك ةعماج نم ةردابم :فينصتلا

 :لاجم يف يلكريب يف ديرفلا اينروفيلاك ةعماج جيزم نم ةدافتسالا :لمعلا لاجم

 ،ةحصلل ةيلكيهلا تاددحملاو عمتجملا ةكرتشملا ثوحبلا يف ةدايقلا .1

 .نيقهارملا ىلع زكرت يتلا ثوحبلا يف قمعلا .2
 ةحص زيزعت لجأ نم راكتبا ربتخمو زكرم يلكريب ربتعي ثيح ،عونتلاو فاصنإلاب مازتلالا .3

 .مهتيهافرو نيقهارملا

 تاقوعملا نم ةيلاخلا صرفلا لكايه ىلإ لوصولا نيقهارملا عيمجل هيف نكمي ملاع :ةياغلا

 مهتاناكمإ ىصقأ قيقحتل

 ةيهافرلا نيسحتل ةركتبملا تاسايسلاو تاسرامملاو تالخدتلا ةردابملا زفحت :فادهألا

 :لالخ نم كلذو ،ايملاعو ايلحم بابشلل ةلادعلاو

 نيبردتملاو بالطلاو تالاجملا فلتخم نم سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب تاكارشلا زيفحت §

 .عمتجملا نينواعتملاو نيقهارملا عم يلكريب يف اينروفيلاك ةعماج يف
 .ةركتبملا تاسايسلاو تاسرامملاو تالخدتلا رشنو مييقتو ريوطت §

 .داشرإلاو بيردتلا يف كلذكو ،ةعبرألا انتاردابم نمض عيراشملا ةعباتم §
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 ةطشنألاو جماربلا

 دادعإلاو شمهملا بابشلا

 ثوحبلا نم ديفتسي ال هنكلو ،هافرلاو ةحصلا يف ةريبك تاتوافت نم شمهملا بابشلا يناعي

 .نيرخآلا بابشلا لثم ام دح ىلإ ةركتبملا تالخدتلا وأ

 تايلقألا عضوو ،ةسردملا نم جورخلاو ،درشتلا ببسب نيشمهملا بابشلا جمانربلا لمشي

 .ىرخأ لماوعو ،ةرجهلاو ،رقفلاو ،ةيرصنعلاو ،ةيسنجلا

 ىلع مهلوصح نم دحلا لالخ نم بابشلا ىلع طقف رثؤت ال ةحصلل ةيعامتجالا تاددحملا هذه

 .ماسلا داهجإلا لالخ نم يداملا مسجلا نم أزجتي ال اءزج نوكت اضيأ نكمي نكلو صرف

 :يلي امب دهعملا مزتلي

 .نيشمهملا بابشلا هافرو ةحص ىلع ةحصلل ةيعامتجالا تاددحملا راثآ فصو §
 لاقتنالا نم نيقهارملا نيكمتل ةيعامتجالا تاددحملا هذه ليدعت ةيفيك مهف §

 .حاجنب دشرلا ةلحرمل
 رشنو مييقتو بيرجت لجأ نم يلحملا عمتجملا يف ةقالعلا باحصأ عم نواعتلا §

 .ةيعقاولا عاضوألا يف بابشلا نيب ةاواسملا مدع هجوأ جلاعت يتلا ةيلكيهلا تالخدتلا

 قايسلا يف ةيباجنإلا ةحصلا

 امب دهعملا مزتلي كلذل .مويلا بابشل ةيباجنإلا جئاتنلا نم ةدشب رثأتي فوس انبكوك لبقتسم

 :يلي

 .ةيباجنإلا جئاتنلل دمألا ةليوط دئاوف رفوتس يتلا تالخدتلا عون ىلع ةلدأ ميدقت §
 .ةقهارملل ةيسيئرلا ةيومنتلا ذفاونلا لالخ لخدتلا تقو ديدحت §

 .غولبلا ةلحرم ىلإ بابشلا لاقتنا فدهتست ةديدج تاسايس عضو §
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 بيردتلا

 نوكيل هاروتكدلا دعب امو ،ايلعلا تاساردلاو نييعماجلا بالطلا بيردت ىلع دهعملا لمعي

 .مهتيهافرو نيقهارملا ةحصب قلعتي اميف الهؤم ةداقلا نم مداقلا ليجلا

 :يلي امب دهعملا مزتلي

 يددعتم نييقيبطت ءاملع اونوكيل ةبولطملا ةيجهنملا ةربخلا ريفوتل بيردت زكرم ءاشنإ §

 .تاصصختلا
 ،بابشلا كراشتو ،يقيقحلا ملاعلا يف ،تاصصختلا ربع ةينيوكتو ةمراص براجت ريفوت §

 .لمعلاو قيرفلا ىلع مئاقلا ثحبلاو
 يف امب ،يعامتجالا راكتبالا تاودأ قيبطتل تاصصختلا فلتخم يف ءاكرشلل ءانب صرف §

 بابش عم نواعتلاب لمعلل تاراهملا زيزعتو ،ناسنإلا لوح زكترملا ميمصتلا كلذ

 .يلحملا عمتجملا

 ايجولونكتلا

 .ةدقعم قرطب مهتيهافر قيقحتو نيقهارملا ريوطت يف ايسيئر ارود ايجولونكتلا يدؤت

 عم لصاوتلاو ،يعامتجالا معدلا ميدقت يف دعاست نأ ةيمقرلاو ةيولخلا تايجولونكتلل نكمي
 ايبسن ةفلكتلا ةضفخنم تايجهنملاو ،ةيحصلا تامولعملا ىلع لوصحلاو ،تاعمتجملا

 .باعلألا ىلع ةمئاقلا تاقيبطتلاو ةيصنلا لئاسرلا كلذ يف امب ةحصلا ززعت يتلا تالخدتلل

 طلستلا لثم ،ةيحصلا ةيمنتلا ضوقت يتلا تاربخلاب اضيأ ةطبترم نوكت دق اهنإف ،كلذ عمو

 وأ قاطنلا ةعساو باعلألا ببسب صاخشألا نيب ةلزعلا وأ ،مونلا ضافخناو ،تنرتنإلا ربع

 .ىرخألا تايجولونكتلا مادختسا

 :يلي امب دهعملا مزتلي

 .نيقهارملا ةايح ىلع ايجولونكتلا ريثأت ىلع زيكرتلا §

 مادختسا ةيفيك هيجوتل يبيرجتلا بدألاو ةيسيئرلا ةيرظنلا ئدابملا ىلإ دانتسالا §
 .ريغتلا عيرس ملاع يف هافرلاو نيقهارملا ةحصب ضوهنلل ةديدجلا تايجولونكتلا

 فلتخم يف ةكراشملل اينروفيلاك ةعماج يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ عم لمعلا يف رزآتلا §

 .نيقهارملا عم ايجولونكتلا كراشت يتلا دوهجلا
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5 

UN-Habitat Youth Innovation and Entrepreneurship 
Awards Inno Way  

 بابشلل لامعألا ةدايرو راكتبالا ةزئاج

 

 .بابشلل لامعألا ةدايرو راكتبالا ةزئاج :مسالا

 :ةيزيلكنإلاب مسالا

 UN-Habitat Youth Innovation and Entrepreneurship Awards -Inno Way 

  :ينورتكلالا عقوملا

-inno-reaches-awards-entrepreneurship-and-https://unhabitat.org/innovation

way/ 

 نيكب :ناكملا

 .لامعألا ةدايرو راكتبالا ىلع بابشلل ةيملاع ةقباسم :فينصتلا

 2015 :سيسأتلا خيرات

 نم ةلومم نم ةردابمب ،لامعألا ةدايرو راكتبالا ىلع بابشلل ةيملاع ةقباسم :لمعلا لاجم

  .)CDO( نم دييأتبو ،)IESCO( ةيلودلا ةمالسلل ةيئيبلا نواعتلا ةمظنمو ةدحتملا ممألا

 ،بابشلا نوركتبملاو لامعألا داور معد :ةياغلا

  :فادهألا

á ءارجإو زئاوج ميدقتو ،نيصلا يف نوكيلسلا يداو ،نوست ناوق غنوشت يف راكتبالا معد 

 لامعألا لاجرو نيعدبملا نم ديدعلا عم نيموي ةدمل لدابت
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 ةطشنألاو جماربلا

 ربع ميدقتلاو لوخدلا ليجستب نيينيصلا نيمدقتملا مايق لالخ نم )Inno Way( جمانرب لمعي

 .ةينيصلا ةخسنلا ربع مدقتلاو لوخدلاو ،ةيهيجوتلا ئدابملا نم ققحتلاو بيولا ةحفص

 ةدمل جيورتلا لالخ .نيينيصلا لامعألا لاجرو نيعدبملل بهاوم عمجت ةباثمب )Inno Way( حبصأ

 لاجرو نيعدبملا نم ديدعلا بذج دقو ،عقوملا ىلع لعافتلاو تامولعملا رشنو ،نيموي
 ينيصلا بابشلا نم ديزملا ماهلإل تنرتنإلا ربع طاشنلا اذهل موجنلا ضعب جور امك .لامعألا

 .ةصنملا يلإ باهذلل

 ةردابمب ،لامعألا ةدايرو راكتبالا ىلع بابشلل ةيملاع ةقباسمك لامعألا ةداير ةزئاج يتأت
 ةصنم رفوتو ،(IESCO) ةيلودلا ةمالسلل ةيئيبلا نواعتلا ةمظنمو ةدحتملا ممألا نم ةلومم

 مهضعب نم ملعتلل بابشلا نم نينثا بيصن نم نوكت ثيحب نم اهريغو بابشلا لامعألا داورل

 .ضعبلا

 :ليبق نم ةيعرف تائف زئاوجلا لمشت امك

 .ةباشلا تادايقلا §
 .ءارضخلا تاراكتبالاو تاعارتخالا §

 .ةيرضحلا ةيئيبلا ةمالسلا §
 .بابشلا لامعألا ةداير §

 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاراكتبالا §

 ،ةداهشو ،يكيرمأ رالود )20،000( اهردق ةحنم مهنم لكل مدقي ،نازئاف اهيدل ةيعرف ةئف لك

 .)IESCO(و ةدحتملا ممألا نم سأكو
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  ةنراقملا ةساردلا جئاتن مهأ
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 ةدافتسملا سوردلاو جئاتنلا

 :ةيلاتلا سوردلا صلختسن نأ اننكمي ةقباسلا تاسرامملا لضفأو براجتلا ىلإ عالطالا لالخ نم

 ريكفتلا ةرورض .ةفلتخم ةقيرطب ريكفتلا بلطتت ةيلاحلا تايدحتلا :لوألا سردلا §

 راكتبالا تاردق ريوطتو ءانب ماهلا نم اذل .ةفلتخمو ةديدج قرطب تايدحتلاو تالكشملاب
 مهف يلاتلابو ةقدب اهديدحتو ةيعامتجالا تايدحتلا مهف يف يميمصتلا ريكفتلاو

 .نيديفتسملا
 تاعورشملا ميمصت ةرورض .نيديفتسملا مهف بلطتت ةيدجملا لولحلا :يناثلا سردلا §

 اهتبقارم لالخ نم اهكارشإ ىلع لمعلاو ةديفتسملا ةئفلا لوح زكترت ثيحب تامدخلاو
 .اهل ةمدقملا ةميقلا ةعانص متي اهلالخ نم يتلاو ةمهلملا راكفألا عمجو اهمهفو

 نوملعتي بابشلا .اهقالطإ لبق نيديفتسملا عم لولحلا بيرجت ةرورض :ثلاثلا سردلا §
 .ًاددجم لمعلاو ،لشفلاو بيرجتلاو ،تايجيتارتسالاو راكفألا لدابتو ،ةسرامملا لالخ نم

 ةفرعمل اهلوح راكفألا لدابتو بابشلا عم ةيلوأ جذامن ربع لولحلا بيرجت ماهلا نم كلذل
  .اهتيلاعف ىدم

 نوجاتحي رييغتلا عانص .اهتمادتسا نامض نم دبال لولحلا ةيلاعف نامضل :عبارلا سردلا §
 معدو ةدعاسم ىلإ ةجاحب نولازي ال مهف نوبوهوم ةداقلا ناك امهم .مادتسم معد ىلإ

 ةبولطملا ةمادتسالا ققحت مل ام ةحجان لولحلا ربتعن نأ اننكمي الو ،مهتاعورشم ريوطتل

  .امومع تاعورشملا ليومت ةدعاق عيسوت يلاتلابو .اهراشتناو اهلمع قاطن عسوتو
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 لمعلا تاراسمو تايصوتلا

 فرتعنو انبابش تاقاطو تاردقب نمؤن العف انك اذإ اننأب لوقلا اننكمي قبس امم
 ةيلاعفلا نم ردق ىصقأ قيقحت لجأ نم مزاللا معدلا مهل مدقن نأ دبالف .مهتامهاسمب

 :تاعمتجملا ىدل ًاظوحلم ًاهجوت تحبصأ تاراسم سمخ لالخ نم كلذو ،ةيعامتجالا

 لوح زكترت يتلا لولحلا راكتبا ةفاقث زيزعتو ،راكتبالا ةفاقث ءانب :يعامتجالا راكتبالا §

 .اهتيلاعفو اهاودج نامضل ديفتسملا
 ريوطتل ةبسانملا ةئيبلا ريفوت فدهب راكتبالا تاربتخم سيسأت :راكتبالا تاربتخم §

 .اهبيرجتو ةركتبملا لولحلا
 ريوطتو بابشلا تاقاط قالطإ يف ةيعامتجالا ةدايرلا رود زيزعت :ةيعامتجالا ةدايرلا §

 .ةمادتسم لولح لالخ نم عمتجملا
 بابشلا تاردق ءانبل تاراشتسالاو بيردتلا لولح ريفوت :تاردقلا ءانبو بيردتلا §

 اهليوحت لالخ نم اهل ةمادتسالا قيقحت يلاتلابو ،لولحلا راكتبا ةيلمع نم مهنيكمتو
 .ةيعامتجا ةداير تاعورشم ىلإ

 .نيمعادلا عم كيبشتلا لالخ نم مزاللا ليومتلا ريفوت :كيبشتلا §
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 رداصملا مهأ

 

÷ http://www.gyin.org/ 

÷ https://iie.smu.edu.sg/ 

÷ http://www.theinnovationcenter.org/ 

÷ http://i4y.berkeley.edu/ 

÷ https://unhabitat.org/innovation-and-entrepreneurship-awards-

reaches-inno-way/ 

÷ Youth-led innovation, Enhancing the skills and capacity of the next generation of 

innovators, Nesta, Making Innovation Florish. 

  .2017.لامعألا ميمصت ربس .يبرعلا بابشلل ةيعامتجالا ةيلعافلا رشؤم ÷
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لمعلا قيرف لوح  

 يراوه ثايغ

 Qudra Strategy   ةكرـشل سـسؤم كيرـشو ،لامعألا ميمـصت  ربـس ةكرـش ماع ريدمو سـسؤم §

 لاجم يف Horizon Learning – UK ةكرــــشل ســــسؤم كيرــــشو ،يعامتجالا راكتبالا لولحل
 .ايناطيرب يف ميلعتلا

 مدــقو Design Thinker جماــنرب يف ،ادــنك يف ExperiencePoint - IDEO نم دــمتعم بردــم §
 راــــــشتـــــسمو بردـمو ،ةـيبرعلا ةـقطنملا يف لاـجملا اذـه يف لـمعلا تاــــــشرو نم دـيدـعلا

 ةعونتملا بيردتلا لولحو ميلعتلاو يجيتارتــسالا طيطختلاو يدايقلا بيردتلا يف يذيفنت
 .دارفألاو تامظنملل

 ديدعلل يذيفنت راـشتـسم ،يجيتارتـسالا طيطختلا يف يـصاـصتخا ءانب جاهنمل بردمو دعم §
 .يبرعلا ملاعلا يف ةينهملا تامظنملا نم

 رادـصإلا يف " موي لك ةدايقلا" ةيبابـشلا تادايقلا دادعإل يملاعلا جمانربلا ةردابم سـسؤم §
 .ةيبرعلا ةقطنملا يف يبرعلا

 تامظنملا يف ميقلا ،يجيتارتـــسإلا طيطختلا نع ةيناديملا ثوحبلا نم ديدعلا يف كراـــش §
 .يناثلا فصلا تادايق ءانب ،ةيبرعلا

 اـمك ،جهاـنملا دادـعإو ريوطتلاو ثوحبلا يف يناـطيربلا ةداـيقلاو ةرادإلا دـهعم يف وـــــضع §
 .ةيناطيربلا يصخشلا بيردتلا ةطبار يف وضع هنأ

 

 رامعملا ةدنك

 دروفناتـــس ةعماج نم يـــســـسؤملا راكتبالا يف ةمدقتملا تاـــساردلا ةداهـــش ىلع ةلـــصاح §
 LEAD CERTIFICATE in Corporate Innovation 

 ةيعامتجالا ةدايرلا تاردابم ريوطت يف لمعت §

  .يعامتجالا راكتبالاو يميمصتلا ريكفتلا يف ميلعتلا ميمصت يف لمعت §
 .مهتاعورشم ةعباتمو ميمصت ىلع فارشإلاو ةئشانلا تاعورشملا بيردت يف لمعت §

 .راكتبالا تاربتخم يف ةيناديم عيراشم ىلع فرشت §
 .يعامتجالا راكتبالا لاجم يف ةيناديم تاعورشم ىلع فرشت §
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 ربس ةكرش لوح

 ليلحتلا لالخ نم ،تاردقلا ءانبو ،تاردابملاو ثاحبألا ،لامعألا لولح ميمصت يف ةصتخم ةكرش

 نيكمتل ،راكتبالا يف ةثيدحلا بيلاسألاو ،ةيذيفنتلاو ةيدايقلا تايجيتارتسالا ميمصتو ،مدقتملا

 .اهب لمعت يتلا تاعمتجملا يف يباجيإلا رثألا ثادحإو ومنلا نم تاسسؤملاو دارفألا

 

 ربس ةكرش عقاوم

 

 

 

 

 


