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موضوعات العرض والمناقشة      
أساس المشروعات الصغيرة           -
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أساس المشروعات الصغيرة     

Skills  توفر المهارة أو المهارات المختلفة                 
Knowledge   توفر المعرفة     
           Entrepreneurshipتوفر المبادرة     

Competitiveness  توفر القدرة التنافسية          



التكنولوجيا والتغيير   
:التغيـيــــــــــــــــــر       

 القدرات المطلوبة- الموارد البشرية – االحتياجات   – االنشطة -
:معدل التغيير العالي      

 القدرة على التعلم– القدرات المطلوبة – تحديث اآلالت   -
 التطوير- عمر االفكار قصير – عمر المشروع قصير -

: األحدث أآثر آفاءة وأآثر فاعلية          
 التدريب   - الخبرة   – الموظف   – الخريج   –اآلالت   -



التكنولوجيا والتدريب   
 زيادة فاعلية وآفاءة التدريب           -1
 يومين       – يومين       – يومين      – اسبوعين         – شهرين     – سنتين       - 

Short Intensive Courses  التدريب قصير ومكثف           
التدريب الطويل البطيء غير فعال                  

تحقيق أهداف التدريب من المهارة والمعرفة والسلوآيات                     -2
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التكنولوجيا والمعرفة   

 التطوير    – المنافسة     – لفرص العمل      : البوابة الرئيسية         

التكنولوجيا هي تطبيق المعرفة            
التكنولوجيا هي طريقة أداء االشياء              

المعرفة هي األساس العلمي ألداء األشياء            



 Know Howالمعرفةأهم آليات تكوين       

.Accumulation of Inf تراآم المعلومات مع الوقت-
.Experimental Learning Proc التجربة وإعادة التجربة -
           Transfer of Knowledge نقـــــل المعرفــــــــــــة -
Education & Training  التعليــــم والتدريــــــب -
On–Job Training التدريب بالمعايشــــــة-



فروع المعرفة بالترتيب االبجدي            

علم الفلك
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التعليم
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التاريخ 

History

اآلداب
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الفلسفة
 

Philosophy

أخرى

Misc.

الفنون

Art

 االقتصاد 

Economics

الجيولوجيا  

Geology

القانون 

Law

 العسكرية

Military

الرياضة

Sports

علم اآلثار

Archaeology

الكيمياء  

Chemistry

الجغرافيا  

Geography

اللغات

Lang.

العلوم الطبية 

Medical

الديانات  

Religions

علم االنسان 

Anthropology

االحياء   

Biology

الهندسة 

Engineering

الصناعة

Indus.

الرياضات 

Math's

الطبيعة

Physics



Analysis SWOTالتحليل الوضعي   

  التهديدات 
Threats

  الفرص المتاحة 
Opportunities

   نقاط الضعف  
Weaknesses

           نقاط القوة  
Strengths



آيفية االستفادة من التحليل الوضعي    

على المستوى الفردي      
على مستوى االدارة       

على مستوى المشروعات الصغيرة               
على مستوى المشروعات الكبيرة               

على مستوى القطاعات االقتصادية               
)ربع سنوي ونصف سنوى وسنويا                 (وتتم دوريا         



المواصفات القياسية للمهن والوظائف       

الصورة المثالية للشخص        
التأهيل المطلوب

المهارات المطلوبة
الخلفية العلمية

السلوآيات والتصرفات

المواصفة القياسية للمهنة         
الوصف الوظيفي

المسئوليات والواجبات
المهارات والقدرات
السلوآيات المطلوبة

ال نبحث على وظائف أو أعمال مناسبة 

نعمل على أن نكون نحن مناسبين للوظائف واالعمال المتوفرة   



أهمية المشروعات الصغيرة    

من االقتصاد القومي  % 85 – 60ل ثتم
من فرص العمل المتاحة  % 80 – 70توفر 

تتميز بأقل تكلفة لفرصة العمل مقارنة باآلليات األخرى
توفر فرص عمل للعمالة غير الماهرة والنصف والماهرة

يمكنها توفير احتياجات المجتمع وتنميته من خالل تنمية المشروعات       
لها القدرة على التطوير والتغيير وتلبية متطلبات االسواق

. اآللية األآثر فاعلية في تنمية االقتصاد والصناعة والتصدير  



عناصر المشروع الصغير  
Goal  الهـدف  

Objectives      ) األهداف التنفيذية       (الغـرض  
Inputs  المدخــالت      
                    Activities     االنشطــــــة     
Outputs        المخرجات     

Outcomes     المردود والعائد     
Impact    التأثيــر واألثـــر          



خالصة القول 
للمشارآة وبدء الحياة العملية       

 الشجاعة   – المبادرة  –الثقة بالنفس    :   الخصائص    

التدريب والتدريب واعادة التدريب         :   اآلليـــــــة           

منافــس قـــوي والبديل الناسب       :    الغـــرض     

بناء المهارات والقدرات واالحتراف         :    النشــــاط       



المواقع اإلليكترونية  
www.sfdegypt.org

.orgsfdprojectswww.
www.sedo.org

       
 نهاية الجزء األول مع تحياتي   ،،،       

                        ونفتح الباب للمناقشة ،،،                 


