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طریقة تقدیم الطلبات

www.facebook.com/InvestmedEU

twitter.com/InvestmedP

www.enicbcmed.eu/projects/investmed 

إنفیستمید
 برنامج تدریبي حول إدارة

األعمال المستدامة
2020 - 2021

على المتقدمین المھتمین تقدیم المستندات التالیة:
o خطاب تحفیزي (بحد أقصى 500 كلمة).

 o سیرة ذاتیة باللغة اإلنجلیزیة تشیر إلى مدى قدرة المتقدم على
 مواكبة البرنامج التدریبي، مع إبراز الخبرات ذات الصلة ضمن

القطاع الذي ینتمي إلیھ المتقدم.
یقدم الطلب إلى:

https://academy.ied.eu/course/sustainable-
businesstraining 

الموعد النھائي لتقدیم الطلبات ھو 21 یولیھ 2021
لمزید من المعلومات یمكنك التواصل مع:

gro.sstimonoce-demorue@demstevnI 
 سیتم أرشاد المؤھلین من الشركات الناشئة وأصحاب المشاریع
 المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة للتقدم بطلب للحصول

.ENI CBC MED على منحة فرعیة في إطار برنامج 
 یعتبر حضور البرنامج التدریبي عامًال إیجابی�ا في تقییم طلبات

 المنح الفرعیة. الطالب ورجال األعمال المحتملین غیر مؤھلین
للحصول على منح فرعیة.

 تستمر مبادرة INVESTMED لمدة (30) شھًرا، بمیزانیة
إجمالیة قدرھا ۸٫۳ ملیون یورو، منھا ٤٫۳ ملیون یورو (90%

.ENI CBC MED ممولة من (٪

للخریجین الشباب (من سن 24 إلى 35 عاًما)؛

 رجال األعمال المحتملین والشركات الناشئة وموظفي
 الشركات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في

الصناعة الخضراء والزرقاء واإلبداعیة والثقافیة.

 نرحب بأصحاب األفكار المتعلقة بالعالم الرقمي في
الصناعات الثالثة.

 نشجع النساء من جمیع األعمار بشكل خاص على
التقدیم.

لمن ھذا التدریب؟



 تواجھ المشاریع الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر في
 منطقة البحر األبیض المتوسط   تحدیات كبیرة من حیث

 االستدامة والقدرة على االبتكار والقدرة التنافسیة والتدویل.
 تتطلب ھذه التحدیات حلوًال جدیدة تمنح تلك المشاریع

 والمنشآت فرصة للحفاظ على وجودھا وتعزیز نموھا. وإن
 تخضیر االقتصاد وتطویر األصول الطبیعیة وتعزیز االبتكار

 واإلبداع یمكن أن یوفر فوائد اقتصادیة ومعرفیة وبیئیة في
 منطقة البحر األبیض المتوسط. "إنفیستمید" ھو مشروع ممول
 تمویًال مشترًكا في إطار برنامج "ENI CBC MED " الذي
 یھدف إلى معالجة كٍلّ من التحدیات االقتصادیة والبیئیة، ودعم

 فرص األعمال التجاریة الجدیدة والمستدامة للشباب والنساء في
مصر ولبنان وتونس.

 أطلقت INVESTMED برنامجھا التدریبي حول إدارة
 األعمال المستدامة (SBM) لتأثیر تأثیًرا إیجابی�ا على الشركات

 الناشئة والشركات الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر في
الصناعات الخضراء والزرقاء واإلبداعیة والثقافیة.

 بناء مھارات المدیرین المستدامین

  إتاحة الفرصة للمدیرین إلقامة عالقات مستمرة تتجاوز
الحدود المكانیة

 إتاحة الفرصة للمدیرین للحصول على تدریب وتوجیھ فردي
مركز

 إتاحة الفرصة اللتقاء أصحاب األفكار الجدیدة بالمستثمرین

  إتاحة الفرصة للشركات الناشئة والمؤسسات المتناھیة
 الصغر والصغیرة والمتوسطة للحصول على درجة إضافیة

لتلقي المنح الفرعیة في إطار المشروع

القضایا التي یتم التركیز علیھا

جدول الدورات التدریبیة لدولة مصر

 األنشطة االقتصادیة وقطاعات (التصنیع ، الخدمات ، الزراعة ، النقل ، الغابات ، إلخ) التي تسعى إلى
التخفیف من اآلثار البیئیة.

 األنشطة االقتصادیة والقطاعات المتعلقة بالمحیطات والبحار والبحیرات واألنھار والسواحل التي
تسعى إلى تعزیز النمو االقتصادي واالندماج االجتماعي وحمایة التنوع البیولوجي.

 األنشطة االقتصادیة المتعلقة بإنتاج أو ترویج أو توزیع أو تسویق السلع أو الخدمات ذات األصول
الثقافیة أو الفنیة أو التراثیة.

األنشطة االقتصادیة المتعلقة بكفاءة الطاقة وتولید الطاقة المتجددة

االقتصاد األخضر

االقتصاد األزرق

إبداعي وثقافي

الطاقة النظیفة
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 لمحة عامةINVESTMED"برنامج التدریب
عن إنفیستمید" إلدارة األعمال المستدامة

 یُعقد برنامج إدارة األعمال المستدامة (SBM) بالكامل باللغة
 اإلنجلیزیة، ولكن سیتم توفیر ترجمة إذا لزم األمر. یُقِدّم

 التدریب أعضاء ھیئة تدریس مؤھلون، حیث یشمل األعضاء
 ھیئة التدریس والبحث من جامعة LUMSA وغیرھا من

 الجامعات المشھود لھا بالتفوق، وكذلك معاھد البحوث
 والمنظمات الدولیة.

 تتمتع عملیة التعلم بتوجھ عملي وتأخذ شكل محاضرات منظمة
 مدعومة بتطبیقات عملیة من خالل دراسات حاالت في قطاع

األعمال.
 یستمر البرنامج لمدة 12 شھًرا، ویتبنى برنامج إدارة األعمال

 المستدامة أسلوب التعلم المدمج الذي یجمع بین التدریس
المتزامن وغیر المتزامن عبر اإلنترنت.

یشمل البرنامج:

 10 ندوات عبر اإلنترنت خالل دورة البرنامج التي
تبلغ 12 شھًرا؛

5 دورات تدریبیة حول حقوق الملكیة الفكریة.

 7 دورات تدریبیة مواضیعیة مع دروس إلكترونیة
 ومختبرات إلكترونیة تفاعلیة ودروس خصوصیة.

الدورات التدریبیةالھیكل التدریبي

من 15 سبتمبر 2021 إلى 10 نوفمبر 2021
من 16 نوفمبر 2021 إلى 26 ینایر 2022
من 24 نوفمبر 2021 إلى 2 فبرایر 2022

من 8 فبرایر 2022 إلى 9 مایو 2022
من 14 فبرایر 2022 إلى 16 مایو 2022
من 19 مایو 2022 إلى 7 سبتمبر 2022

من 25 مایو 2022 إلى 13 سبتمبر 2022

 الوظائف المتاحةتواریخ

جدول الدورات التدریبیة لدولة تونس
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من 16 سبتمبر 2021 إلى 11 نوفمبر 2021
من 17 نوفمبر 2021 إلى 27 ینایر 2022
من 25 نوفمبر 2021 إلى 3 فبرایر 2022
من 10 فبرایر 2022 إلى 11 مایو 2022
من 16 فبرایر 2022 إلى 17 مایو 2022
من 23 مایو 2022 إلى 8 سبتمبر 2022

من 26 مایو 2022 إلى 14 سبتمبر 2022

 الوظائف المتاحةتواریخ

جدول الدورات التدریبیة لدولة لبنان
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من 20 سبتمبر 2021 إلى 15 نوفمبر 2021
من 18 نوفمبر 2021 إلى 13 ینایر 2022
من 29 نوفمبر 2021 إلى 7 فبرایر 2022

من 9 فبرایر 2022 إلى 12 مایو 2022
من 17 فبرایر 2022 إلى 18 مایو 2022

من 24 مایو 2022 إلى 12 سبتمبر 2022
من 30 مایو 2022 إلى 15 سبتمبر 2022

 الوظائف المتاحةتواریخ

الغرض من التدریب


