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المقدمة

يعد التعليم أحد أهم جوانب التجربة الرتكية الحديثة يف النهوض بالدولة واملجتمع 

والتي تعترب منوذجا مهام يف النهوض عىل املستوى اإلقليمي واإلسالمي بل 

واقتصادية  تعليمية  طفرة  الثالثة  األلفية  من  األول  العقد  شهد  فلقد  والدويل، 

واجتامعية وسياسية هائلة، وتخطط تركيا للعامل 2023 أن يكون لديها 500 جامعة 

عىل مستوى الجمهورية ويبلغ عدد األساتذة يف جامعات تركيا حوايل 100 ألف 

أستاذ تقريباً، ونادراً ما يعمل أي أستاذ جامعي خارج جامعته.

يف  العامل  جامعات  بني   )42( رقم   1981 عام  الرتكية  الجامعات  تصنيف  كان  وقد 

مجال البحث العلمي. أما يف عام 2008م احتلت تركيا الرقم )18( بني دول العامل 

يف البحث العلمي وهكذا اجتازت وتقدمت تركيا وفقا للتقارير واملعايري العلمية 

االخرتاع،  براءات  عىل  الحصول  ومنها  العلمي،  البحث  يف  التقدم  معدل  لقياس 

واإلبداع العلمي والحصول عىل جوائز عاملية.  .
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ولهذا أصبحت تركيا وجهة للكثري من الطالب يف مختلف أنحاء العامل وتزايدت أعداد 

الطالب القادمني للتعليم يف تركيا بشكل كبري ، وانطالقا من رؤية وقف أويس القرين 

التي تسعى لبناء االنسان اليمني وخصوصا الشباب يأيت برنامج رواد اليمن ) كفاءات( 

التجربة  من  ليستفيد  التخصصات  مختلف  يف  وقياديا  علميا  اليمني  الشباب  لتمكني 

الرتكية يف التعليم بالرشاكة مع املؤسسات الحكومية والخاصة املهتمة بالتعليم 

يف تركيا.

متكني  إىل  نسعى  فإننا   ) كفاءات   ( برنامج  يف  األكادميي  التأهيل  اىل  وباإلضافة 

شباب الربنامج عمليا  من خالل منهجية التأهيل والتدريب املبني عىل الكفاءات حيث 

أن الكفاءة تؤهل اإلنسان ليكون صاحب أداء متميز يف كافة مجاالت الحياة، وأدوارها، 

فالشخص الكفء ميتلك قدراً جيّداً من الثقافة واملعلومات، ويطلع عىل مستجدات 

العلوم باستمرار، ولديه مهارات وقدرات تجعل أداءه متقنا ومميزا؛ وبناء عليه فإن 

امتزاج معلوماته وتجاربه ومهاراته، وتفعيله لها؛ تؤهلّه ليكون قدوة مبوازنته بني 

أدوار حياته، وتألقه يف مهنته.

عدد  ويتوقف  فيها؛  النجاح  من  صاحبها  متكن  محددة  كفاءات  ومهنة  عمل  لكل  إن 

املؤسسة  أو  املنظمة  قيم  وعىل  والدور،  املهنة  طبيعة  عىل  ونوعها  الكفاءات 

التي يؤدي دوره فيها.

وال تُكتسب املهارات والخربات إال عن طريق التدريب واملامرسة، ونجاح متكني الشباب 

 ، بالدقة يف تحديد األدوار والتخصصات املهنية يف تخصصاتهم املختلفة  مرهون 

واستنباط الكفاءات واملهارات املطلوبة لكل تخصص، ومن ثم بناِء الربامج التدريبية 

بأنه يجمع بني  برنامجنا  الكفاءات، وهذا هو أهم ما مييز   لهذه  والعملية  وفقاً 

التأهيل األكادميي والتأهيل العميل املبني عىل الكفاءات  من أجل بناء كوادر 

شبابية  قيادية مينية  مؤهلة ليصبحوا قادة يف مجتمعهم يف قطاعات مختلفة 

ملخص معلومات البرنامج 

عنوان البرنامج : برنامج رواد اليمن )كفاءات(

برنامج )كفاءات ( وجد لبناء كوادر شبابية  قيادية مينية  

قطاعات  يف  مجتمعهم  يف  قادة  ليصبحوا  مؤهلة 

مختلفة ، حيث يوفر برنامج رواد اليمن واملتعارف عليه 

كربنامج “ كفاءات “ 1000 منحة دراسية سنويا للشباب 

البكالوريوس  %30 منح  الثانوية  اليمني بعد املرحلة 

ويدمج  والدكتوراه.  املاجستري  لدراسة  منح   70%

لتقوية  منهجية  نشاطات  يف  املستهدفني  الشباب 

إمكاناتهم املهنية ومهاراتهم القيادية يف مختلف 

بشكل  انخراطهم  وضامن  متكينهم  بهدف  املجاالت 

فعال وبناء يف املجتمع اليمني . 

وحيث أن هناك الكثري من الشباب اليمني الغري قادرين 

التي  األحداث  نتيجة  الجامعي  تعليمهم  إكامل  عىل 

فإن  الفقر،  معدالت  زيادة  ونتيجة  اليمن  تعيشها 

أهمية برنامج )كفاءات( تكمن يف أنه  يعمل عىل بناء 

القدرات البرشية للشباب اليمني  املحتاج للمساندة .  

يتلقى  األكادميي،  التعليم  تلقيهم  إىل  باإلضافة 

ومهنية  تدريبية  و  توجيهية  خدمات  الربنامج  شباب 

ملخص البرنامج
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ارشاك  يتم  حيث  واملهني،  االكادميي  التدريب  مجاالت  مختلف  يف  عديدة 

الطالب والطالبات يف نشاطات التمكني والقيادة، وتدريبات لتنمية مهاراتهم 

العملية والقيادية و التقنية لضامن متكينهم كرواد لتنمية املجتمع اليمني 

يف املستقبل.

برنامج)كفاءات (  له مردود تنموي سيسهم يف رفع مساهمة الشباب يف 

تنمية املجتمع عرب متكني الشباب من مواصلة تعليمهم الجامعي والدراسات 

العليا يف مجال املاجستري والدكتوراه يف التخصصات التي يتطلبها مستقبل 

مختلف  من  الشباب  املستهدفني  إليها  ينتمي  التي  املناطق  يف  اليمن 

أقاليم اليمن .

حيث يوفر الربنامج  منحة دراسية تغطي تكاليف املقاعد الدراسية و  املصاريف 

ً وتذليل  الالزمة للطالب خالل فرتة الدراسة  وأيضا متابعة تحصيلهم العلمي 

إرشاف  برنامج  عرب  العلمي  تحصيلهم  تعرتض  أن  ميكن  التي  الصعوبات  كل 

ومتابعة حديث وبرامج تأهيل وبناء قدرات مرافقة  يديره كوادر كفؤة  بقطاع 

الربامج يف الوقف بالتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات واملؤسسات 

ذات العالقة . 

عدد المستفيدين :)100( شاب وفتاة المناطق المستهدفة : أقاليم اليمن الستة

بيان المشكلة وأهمية البرنامج
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الشباب  هذا  لتطلعات  املستجيبة  للعرص  املناسبة  “املخرجات”  يف  يسهموا  حتى 

واحتياجات املجتمع.

املتشابكة  التحدي  عمليات  من  جملة  عىل  ينطوي  متكينية  كوسيلة  والتعليم 

واملستمرة التي تستهدف إحداث تغيري يف مضامني القوة واتجاهاتها وعالقاتها 

عرب القدرة عىل الفعل والتحكم و مجابهة الظروف غري املرغوبة، و يشكل التعليم 

املجتمع  قدرة  يف  أساسياً  عامالً  و  الشمويل  التمكني  مفهوم  يف  أساسيا  ركنا 

اليمني والسيام الشباب عىل مواجهة األزمات و تجاوزها فردياً و جمعياً، كام يشكل 

الفقر  ظاهرة  مواجهة  يف  للشباب  متكينية  وسيلة  واألكادميي  العايل  التعليم 

مبعناه الشمويل) فقر الدخل و فقر القدرات( 

وهناك عالقة عكسية بني الفقر والتعليم فالفقر ينخفض مع ارتفاع مستوى التعليم، 

فالتعليم للشباب دافعاً للتخلص أو الحامية من الفقر، بجانب كونه عامالً فاعالً يف 

تحسني املكانة االجتامعية و املستوى القائم للمعيشة.

   ان تنمية الشباب تعليميا تستدعي إجراء دراسات شاملة ومعمقة لحاجات املجتمع 

و امكانيات توفري هذه الحاجات، و من ثم تبنى برامج داعمة أوالً للتعليم الجامعي 

والدراسات العليا الذي يعاين أزمة توفري التمويل، و خلق تخصصات تؤهل ملهن و 

فرص عمل تؤدي لخلق توجه شبايب نحو هذا النوع الجديد من التخصصات.

خلفية : 

    يقصد بتمكني الشباب عملية تحرير شاملة ومستدامة إلرادة الشباب وقدراتهم 

وفرصهم ومشاركتهم الفاعلة يف صناعة واقع بديل لهم وملجتمعاتهم، وهو 

املجتمعي،  االلتزام  األمام  إىل  ويدفعه  الشباب،  حقوق  بوصلة  تقوده  تحرير 

بنايئ  سياق  وتهيئة  الحقوق  تلك  لصيانة  والترشيعي،  واملدين  السيايس 

لتعميقها ينطلق من إعادة نظر عميقة لتنمية املجتمع يف مختلف املجاالت

    متكني الشباب يعني فتح األبواب املوصدة يف وجوههم، وإرشاكهم يف 

للواقع،  فهمهم  إىل  واالطمئنان  قدراتهم،  يف  والثقة  مستقبلهم،  تخطيط 

وطموحهم املرشوع والرشيد إىل أن يحققوا اإلنجازات لوطنهم .

يحتاجونها  التي  باملعارف  التزود  عىل  مساندتهم  يعني،  الشباب  ومتكني 

ليكونوا قادرين عىل املشاركة الحقيقية يف كل ما يزاولونه من نشاط.

ويعني تدريبهم ومتكينهم من الحصول عىل املهارات والوسائل الالزمة لكل 

عمل نافع ينخرطون فيه. 

أي أن متكني الشباب يعني إرشاكهم يف تخطيط مستقبلهم وتدريب القادرين 

املختلفة  بقطاعاتها  املؤسسات  قيادة”  “مقاعد  يف  الجلوس  عىل  منهم 
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 بيان  وتحليل المشكلة  :

تدهوراً  كلها  تشهد  محافظة،   22 يف  وأهلية  حكومية  جامعة   19 نحو  يضّم  اليمن 

للبالد  السابقة  السياسات  بسبب   ، واملالية  واإلدارية  التعليمية  أوضاعها  يف  كبرياً 

التعليم األسايس  كانت تهدف اىل تجهيل املجتمع من خالل ضعف مخرجات  التي 

و الثانوي مام أدى إىل ضعف مخرجات التعليم الجامعي وضعف الكوادر القيادية 

أبرز  أغلقت  وفيام  البالد.  أنحاء  معظم  يف  تدور  التي  بالحرب  تأثّرها  ثم  للمجتمع 

املؤسسات التعليمية أبوابها بعد أشهر قليلة من اندالع الحرب، مل تبَق إال 11 جامعة 

أهلية تقريباً، كأبرز املؤسسات القامئة يف أضيق الحدود، بينام يتهّددها اإلغالق إذا 

ما استمرت الضغوط يف التضييق عىل مواردها، وفضال عن ذلك فإن وضع التعليم 

العايل يف اليمن عموما يعاين من مشاكل عديده تحد من مساهمته الفاعلة يف 

تأهيل الشباب بكفاءة وفاعلية ومن أهم هذه املشاكل : 

جودة قطاع التعليم املتدنية وكذلك مدى ارتباطاته بسوق العمل. إضافة إىل . 1

ذلك، فإن محدودية الربامج املقدمة يف الجامعات اليمنية  وعدم توازنها يخلقان 

فائضاً يف املعروض من خريجي بعض التخصصات  ونقصاً يف البعض اآلخر، مام 

يجعل من الصعب الوفاء باحتياجات املجتمع من املوارد البرشية. 

أصحاب . 2 رضا  وعدم  اليمنية  الجامعات  خريجي  لدى  التنافسية  امليزة  تدين 

الجامعات  يف  الداخلية  الكفاءة  انخفاض  بسبب  وذلك  مستواه  عن  املؤسسات 

باليمن . 

من . 3 املائة  يف   54 كان  اليمن:  يف  الخريجني  بني  مرتفع  البطالة  معدل  يُعترب 

كانت  نفسه،  الوقت  ويف   .2012 عام  يف  العمل  عن  عاطلني  الجامعات  خريجي 

هناك وظائف غري مشغولة يف القطاع الرسمي والخاص ، وكان السبب وراء ذلك 

لفرص  املنخفض  النمو  من  الرغم  وعىل  الجامعة.  خريجي  نوعية  انخفاض  هو 

العمل، هناك صعوبة يف شغل الوظائف الخالية املحدودة املتاحة نظراً لتدين 

نوعية مقدمي الطلبات املؤهلني. ويفضل العاملون غري اليمنيني عىل اليمنيني 

يف العديد من الحاالت، مام يشري إىل أن خريجي التعليم العايل يف اليمن أقل 

قدرة عىل املنافسة. ومن ثم، من الرضوري تحسني جودة برامج التعليم العايل، 

التي تعد أساسية بالنسبة للتنمية واحتياجات التشغيل يف اليمن.

مل تكن هناك، عىل مستوى كليات الجامعات، أية مراجعات منهجية أو عمليات . 4

سوى  بها  يوجد  وال  للغاية،  نظرية  الدراسية  فاملناهج  املناهج.  يف  تطوير 

القليل من فرص التطبيق العميل أو التدريب امليداين. كام توجد قلة يف املوارد 

التمويلية، أو القدرات البرشية الالزمة 
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لشغل  املؤهلة  الكوادر  نقص 
املطلوبة  التخصصية  املواقع 

يف مختلف القطاعات 

عدم قدرة أرس الشباب تحمل الرسوم 
الدراسية ومصاريف العيش والدراسة 

سواء داخل أو خارج اليمن 

ضعف التحاق الشباب والشابات 

بالتعليم العايل وإكاملهم له

ارتفاع نسبة البطالة 
وانخفاض مستوى الدخل

ضياع فرصة تنمية الشباب وخروجهم من 
دائرة الفقر والحرمان وارتفاع نسبة انحرافهم 

وجعلهم عرضة للجامعات املتطرفة ومشاريع 
تدمري املجتمع

ضعف مخرجات التعليم الجامعي يف اليمن   
وارتفاع تكلفة الدراسة يف بعض التخصصات 

وعدم وجود البعض اآلخر

ضعف االهتامم باملناطق واملحافظات النائية 
وافتقار هذه املناطق للتخصصات الحديثة من 

أبنائها

حقهم  من  املتفوقني  حرمان 
مواهبهم  وقرب  العايل  بالتعليم 

وازدياد سخطهم عىل املجتمع

انسحاب الشباب من 
الجامعة وعدم املواصلة

آلثــــار
ا

ب
ســـبا

أل
ا

ة
كل

ش
مل

ا

املناطق املستهدفة

تحليل المعنيين 

الشباب يف الفئة العمرية )40-25(
الحاصلني عىل درجة البكالوريوس 

الراغبني يف مواصلة الدراسات العليا 
ماجستري يف تخصصات معينة .

الشباب يف الفئة العمرية 
)-18 25( الحاصلني عىل الثانوية 

الراغبني يف مواصلة دراستهم 
الجامعية يف تخصصات معينة .

املستفيدين : 

وهي اللجنة التي ستدير املرشوع  مركزيًا.

فريق العمل: 

الرشكاء:  

والجامعات  املؤسسات  وهي 
سيتم  التي  واألهلية  الحكومية 

التنسيق معها .

وهم مجموعة متنوعة من الجهات واألفراد 
لهم مشاركات متنوعة يف املرشوع ميكن 

حرصهم بالجهات التالية :-

والتعليم  عموماً  للشباب  الداعمة  الجهات 
خصوصاً .

كل أقاليم اليمن الستة

األطراف األخرى 
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إطار البرنامج 

أهم منطلقات الربنامج

 الحاجة إىل كوادر قيادية تُساهم يف تنمية اليمن  يف مختلف املجاالت .	 

املجتمع اليمني بحاجة إىل من ينهض به نحو الفاعلية والبناء والرفاهية يف مناحي 	 

الحياة

حب الوطن والتفاين يف خدمته وغرس ذلك يف نفوس الشباب باعتباره قيمة حضارية 	 

كبرية يسعى الجميع إىل تبنيها وتحقيقها

االهتامم باملتميّزين وتوفري فرص دراسية نوعية لهم	 

تلبية احتياجات اليمن من الكوادر املؤّهلة يف التخّصصات املختلفة.	 

 فكرتنا

وتويل  للتطوير  االستعداد  صاحبة  املواهب  باكتشاف  الشباب  من  النخبة   .. نختار 

املسئولية تجاه املستقبل الحضاري واسترشافه وصوال إىل النجاح والتنمية والبناء. 

نعدهـم .. ونؤهلهـم ونعمـل عىل تعزيـز ثقتهم بأنفســهم وإكســـابهم املهارات 

ليطلقوا  الذايت  والتطوير  التعلم  آفاق  أمامهم  نفتح  و  األساسية  واإلدارية  القياديــة 

العنان لقدراتهم ومواهبهم ويكونوا عىل بصـــرية ووعي وتفاعل مع عاملهم امليلء 

بالفرص والتحديات واملتغريات. 

لخدمة  فاعلة  لبنات  ليــكونوا  املختــلفة  تخصصاتهم  يف   .. قادة  منهم  نصنع 

مجتمعهم ووطنهم من خالل برنامج شامل ومتنوع يجمع بني التدريب واملزاملة وتطبيق 

صناعة  يف  فاعلة  لتكون  اليمنية  الشابة  القيادات  مهارات  لتطوير  القيادة  مفاهيم 

وتطبيق  املعلومة  تقديم  بني  تجمع  إبداعية  بطريقة  الربنامج  ويُقدم  اليمن   مستقبل 

املهارة ونقل الخربة بأساليب متعددة ومتنوعة

من  كادر  بناء  إىل    ) كفاءات   ( اليمن  رواد  برنامج  خالل  من   القرين  أويس  وقف  يهدف 

الوطنية  والقيادات  األعامل  ورجال  املجتمع  من قادة   ليكونوا  املهرة  اليمنيني  القادة 

يف املستقبل عرب متكينهم من االلتحاق بالربنامج يف مجال البكالوريوس والدراسات 

العليا والربامج املرافقة له .

األهـداف الجزئية  :

توفري عدد 1000 من  فرص التعليم يف مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا للشباب 	 

اليمني 

اليمن 	  مستقبل  استرشاف  من  الربنامج  يف  املشاركني  من     1000 من  عدد  متكني 

وفرصه وتحدياته.

مساعدة 100  شاب  يف تطوير املعرفة بقدراتهم وأساليبهم ومهاراتهم القيادية.	 

مساعدة 1000  شاب  يف اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم القيادية وتطويرها.	 

تنمية املهارات القيادية لعدد 1000 شاب عرب التدريب املبارش واملزاملة والتوجيه .	 

والربامج 	  املشاريع  خالل  من  املجتمع  يف  القيادي  للعمل  شاب   1000 عدد  إعداد 

واملبادارات  واألنشطة املختلفة .

 Goal  الهــدف العــام
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المخرجات :  
يعمل برنامج رواد اليمن) كفاءات( عىل تحقيق أربعة مخرجات رئيسية:

تعزيز املشاركة الناجحة وإعطاء الفرص للشباب اليمني للولوج لربامج تعليمية وفرص . 1

دراسية للبكالوريوس والدراسات العليا  من خالل برامج املنح الدراسية املختلفة.

متكني الشباب لتحقيق أداء أكادميي متميز من خالل وحدة العالقات الطالبية الخاصة . 2

بالربنامج والتي تقوم بتقديم الخدمات للطالب والطالبات امللتحقني بربنامج كفاءات.

وممنهج  . 3 السنوات  متعدد  تدريبي  برنامج  خالل  من  اليمني  الشباب  مهارات  تطوير   

املحيل  املستوى  عىل  الحياتية  واملهارات  والقيادة  واملنارصة  الضغط  مجال  يف 

والدويل.

 اإلطار املنطقي للربنامج :

املؤرشالرشح
 وسيلة
التحقق

االفرتاضات

قيادات وكوادر شبابية مؤثرة من األثر
خريجي الربنامج

نسبة خريجي الربنامج الذين 
يتولون مناصب قيادية أو 

لديهم مشاريع ناجحة

االستبيان 
البعدي

أن تكون البيئة الخارجية 
مساعده لهم .

النتائج
انضامم خريجي الربنامج اىل 

مؤسسات ومشاريع يف تخصصاتهم 
تخدم اليمن

نسبة الخريجني الذين 
انضموا اىل مؤسسات 
أو بدأوا مشاريع يف 

تخصصاتهم

االستبيان 
البعدي

ان تكون هناك فرص متاحة 
وبيئة مساعدة للمشاركني

املخرجات

شباب مؤهلون  لبدء وقيادة مشاريع 
نسبة اجتياز املشاركني ومؤسسات  يف تخصصاتهم

للربنامج

التقرير  
النهايئ

تحقيق االستفادة القصوى 
والفهم ملكونات الربنامج

-تولد رغبة لدى املشاركني 
للعمل يف تنمية اليمن من 

خالل تخصصاتهم

األنشطة

منح دراسية -

برامج معرفيةو تدريبية -

تطبيق عميل -

نسبة تنفيذ األنشطة 
اعتامدا عىل تصور وأهداف 

الربنامج

التقرير 
الشهري 
والنصفي

تفاعل األطراف املعنية يف 
املرشوع

املدخالت

املستهدفون يف الربنامج -
فريق العمل -

ميزانية الربنامج -

نسبة توافق رشوط القبول 
للمشاركني

نسبة توافق مؤهالت فريق 
العمل .

نسبة امليزانية املتحققة

تحقق جميع متطلبات مدخالت التقييم القبيل
الربنامج حسب الخطة .
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يقوم الربنامج إجرائيا عىل تأهيل االفراد املشاركني و متكينهم مكونات الربنامج
يف  املجتمع  ملؤسسات  متميزة  ككوادر  الالزمة  االدوات  من 
بكفائة  أهدافها  تحقيق  نحو  والقطاعات  التخصصات  مختلف 
جوانب   ثالثة  ضمن  مكثف   تأهييل  برنامج  عرب  وذلك   , فعالية  و 

رئيسية :

أوال الجانب األكادميي  : 

يهدف هذا الجانب إىل حصول املشاركني عىل شهادات علمية 
أو  البكالوريس  مرحلة  يف  سواء  مجاالتهم   يف  متخصصة 

الدراسات العليا .

ثانيا الجانب املعريف والتدريبي  : 

الحديثة  املعارف  املشاركني  اكساب  اىل  الجانب  هذا  يهدف 
والالزمة  يف مجال تخصصاتهم   وكذلك توسيع ادراك وزيادة 
الثقافة والحصيلة املعرفية للمشارك وأيضا إكساب املشاركني 

املهارات والقدرات الالزمة واملهمة يف مجال تخصصه . 

ثالثا : الجانب العميل والتطبيقي : 

يهدف هذا الجانب اىل اكساب املشاركني التجربة العملية يف 
امليدان ملا تدربوا عليه واطلعوا فيه يف الجوانب األكادميية و 
التدريبية واملعرفية ، وسيتم ذلك عن طريق تكليف املشاركني 
بأنشطة ومتارين ميدانية يتم تنفيذها باإلضافة اىل تكليف كل 

مجموعة من املشاركني بعمل مرشوع تخرج عميل . 
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ويتم تنفيذ مكونات الربنامج من خالل أنشطة وفعاليات متنوعة أهمها : 

تساعد 	   ) القيادية  الجدارات  اختبارات  عىل  )بناًء  فردية  قيادي  مهني  تطوير  خطة 
املشاركني عىل فهم و تطوير قدراتهم للوصول اىل اهدافهم الذاتية واملهنية.

قيادية 	  ومهارات  خربة  ذو  متخصص  قيادي  موجه  مع  مشارك  لكل  تواصل  خطة 
للمساعدة يف التوجيه نحو املسارات األكرث فعالية لكل قائد.

ورش عمل خالل الربنامج يقدمها مدربون معتمدون يف مجال القيادة .	 

برنامج تناقل الخربات مع قائد خبري محيل – لقاء مبارش	 

 	)) Webinar برنامج تناقل الخربات مع قائد خبري عاملي – لقاء عرب االنرتنت

بهم  	  الخاص  املوجه  مع  مجموعة  لكل  دوري  لقاء   )Mentoring( التوجيه  برنامج 
)Mentor(

بالربنامج من 	  الخاصة     ”  Leaders اإللكرتونية  قادة  املشاركة والتفاعل يف املنصة 
خالل املواد االثرائية والتطبيقات االلكرتونية املتوفرة عليها

ويركز الربنامج يف كل مكوناته عىل  اربع محاور رئيسة ، يتضمن كل محور مجموعة من 
القدرات والكفاءات  التي البد ان ميتلكها القائد ليكون قائدا فعاال ومؤثرا و هذه املحاور 

هي:

محور القدرات الذاتية . ) قيادة الذات (	 

محور قدرات العالقات الشخصية . )قيادة املجموعات (	 

محور القدرات التحليلية . ) قيادة و استرشاف املستقبل (	 

محور قدرات العمل املؤسيس. ) قيادة املؤسسات (	 

    التخصصات

التخصص 
الدراسات

العليا
مالحظات البكالريوس

التخصصات الهندسية 
%1%2الهندسة املدنية

%1%2هندسة البرتول والغاز
%1%2الهندسة امليكانيكية
%1%2الهندسة الكهربائية

%1%3 هندسة ذكاء الصناعي

%1%3هندسة الطاقة املتجددة
%1%2هندسة الطريان

التخصصات املالية واإلدارية
%1%3 إدارة األعامل

%2%4 االقتصاد
%1%4 العلوم املالية واملرصفية

%2%4 اإلدارة املالية واالستثامر
%1%2 التأمني

%1%3 إدارة املوارد البرشية
%2%4 التسويق

التخصصات األخرى 
%1%4 القانون

%2%4العالقات الدولية
%1%4 االتصال الجامهريي

%1%4 اإلدارة الرتبوية التعليمية
%1%4 اإلدارة الصحية

%2%4 اإلدارة الحكومية
%1%2 التميز املؤسيس

%1%3 نظم املعلومات الجغرافية
%1%3 التخطيط الحضاري

%1%4اإلدارة السياحية
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املزايا واملكافآت:

بدل معيشة ) سكن – تغذية (  خالل فرتة الدراسة 	 

بدل املقعد الدرايس يف الجامعات.	 

مكافأة مالية إضافية عند التدريب الصيفي.	 

فصل 	  كل  نهاية  يف  امتياز  تقدير  عىل  الحصول  حال  يف  تشجيعيّة  مالية  مكافأة 
درايس.    

من 	   )50%( إنجاز  بعد  امتياز  تقدير  عىل  الحاصلني  للطلبة  )محمول(  آيل  حاسب  جهاز 
متطلّبات التخّصص الدرايس.

الخدمات املُقّدمة:

توفري إرشاد أكادميي ومهني مستمر، وتقديم تسهيالت دراسيّة متعّددة.	 

توفري فرص متنوعة للتطوير الذايت يف اللغات والحاسوب واملهارات القيادية قبل 	 
الدراسة وخاللها وبعدها.

العمل 	  وورش  التدريبية  الدورات  خالل  من  متعّددة  مهارات  اكتساب  فرص  توفري 
املتنّوعة.

وظيفي 	  مسار  ووجود  الخاص  للكادر  وفقاً  التخرج  بعد  مناسبة  وظيفية  فرص  توفري 
واضح.

توفري فرص تدريبية عملية لدى مؤّسسات متميّزة.	 

دعم املشاركة يف املنتديات واملؤمترات العلمية.	 

تقديم الدعم اللوجيستي إلنجاز املشاريع واألبحاث العلمية خالل الدراسة.	 

معايير القبول في البرنامج 
تهدف معايري القبول يف الربنامج اىل  فحص وفرز املتقدمني للربنامج للتأكد من 

مالمئتهم الهداف الربنامج املبنية عىل احتياجات واقع ومستقبل اليمن ، حتى يتم 

الخروج بنتائج ذات فاعلية يف ختام الربنامج  حيث يتطلب من املشاركني بالربنامج 

قوية  رغبة  لديهم  يكون  وأن  والكفاءة،  االلتزام  من  عالية  درجة  عىل  يكونوا  أن 

يف تحقيق التنمية الشخصية والتميز يف عملهم وإفادة مجتمعهم اثناء وبعد 

الربنامج ، مع وجود التزام رصيح لتنفيذ مرشوعات الفرق املطلوبة ضمن الربنامج .
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 وتتمثل أهم  معايري القبول يف اآليت : 

أن يكون املتقّدم من مواطني الجمهورية اليمنية 	 

يجتاز 	  أو  البكالوريس  لطالب  بالنسبة  السات  اجتياز  شهادة  عىل  حاصال  يكون  أن 
امتحان برنامج كفاءات العلمي .  

يف 	   40 و  املاجستري  يف  و35  البكالوريس   يف   25 املشارك  سن  يتعدى  أال 
الدكتوراه.

الجامعي 	  والعمل  الفّعال  االتّصال  عىل  القدرة  ولديه  قيادية  بشخصية  يتمتّع  أن 
والتفكري اإلبداعي. 

أن تكون لديه القدرة عىل التكيّف والتفاعل مع اآلخرين.	 

أن ينجح يف اجتياز املقابلة الشخصية.	 

بشكل 	  املشاركة  من  متنعه  أمراض  أي  من  وخال  صحيا  الئقا  املتقدم  يكون  أن 
طبيعي

املُشاركة الفعالة أو القيام بدور قيادي خالل فرتة دراسته السابقة . 	 

أن ينجح الشاب يف امتحان برنامج كفاءات للمهارات القيادية .	 

والذي يقيس لديه : 

القدرة الواضحة عىل االنتقال لدور قيادي أثناء الربنامج أو بانتهائه.	 

فهم واضح للقضايا التي لها أثر أو قد يكون لها أثر عىل مجال تخصصه وخصوصا 	 
فيام يخص اليمن ومحيطه اإلقليمي والدويل .

قدرة واضحة عىل بناء الرشاكات والعالقات املهنية.	 

قدرة واضحة عىل التفكري اإلبداعي والوصول إىل نتائج ايجابية.	 

عىل 	  القدرة  فيها  مبا  عالية،  تواصل  ومهارات  قوية،  وشفهية  كتابية،  مهارات 
التفاوض واالقناع .

قدرة واضحة عىل التعايش رسيًعا يف ُمختلف املواقف والظروف.	 

سنوات  	  مدار  عىل  وبناءة  ُمرضية  ُمشاركة  الربنامج  يف  املُشاركة  عىل  القدرة 
الربنامج .

مراحل القبول

 االستبيان

 األوىل

 والــذي يتــم عــن طريق اســتبانة ورقيــة أو الكرتونيــة للمتقدمني

 واملرشــحني للمشــاركة بحيــث يتــم جمــع املعلومــات األساســية

الشــخصية املعلومــات  تشــمل  والتــي  املشــاركني   عــن 

  واالهتاممــات والخــربات الســابقة واســئلة دليــل معايــري القبــول

 وهــذه املرحلــة هــي الفــرز األويل  للمشــاركني و التــي توفــر

ــج . ــوال يف الربنام ــرب قب ــاركني األق ــن املش ــا ع ــا اولي  انطباع

 املقابلة

 الشخصية

 يف هــذه املرحلــة يتــم دعــوة مــن اجتــازوا املرحلــة األوىل

 ملقابلتهــم مــع لجنــة القبــول يف الربنامــج والتعــرف عــن قــرب

 عــىل املرشــحني للمشــاركة وقيــاس مــدى توافقهــم مــع

رشوط ومعايــري الربنامــج .

 االختيار

 النهايئ

ــج ــة لنتائ ــة النهائي ــج باملراجع ــول يف الربنام ــة القب ــوم لجن  تق

 املقابــالت الشــخصية للمتقدمــني وتختــار األنســب حســب معايــري

قبــول الربنامــج  ومــن ثــم التواصــل معهــم لبــدء الربنامــج .
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املخاطر املحتملة واسرتاتيجيات الحد منها: 

تم دراسة جميع املخاطر املحتملة التي ميكن أن تؤثر عىل تحقيق أهداف املرشوع 
حسب  املخاطر  رأس  عىل  ويأيت  للنجاح  ضامناً  منها  للحد  العملية  اإلجراءات  ووضع 

درجة تأثريها واحتاملية وقوعها ما ييل:- امللحق رقم ) 3 ( خارطة تحليل املخاطر . 

التخرج وسيتم معالجة ذلك باشرتاط . 1 اليمن بعد  عدم عودة بعض الشباب لخدمة 
القبول يف الربنامج بالتزام الطالب خطيا باالنخراط يف مرشوع يخدم اليمن بعد 

تخرجه

املالية( . 2 )االستدامة  كفايته  عدم  أو  الدراسة  مدة  انتهاء  قبل  التمويل  انقطاع 
رشكات  أو  كمنظامت  أخرى  لجهات  املرشوع  تسويق  عرب  ذلك  معالجة  وسيتم 

القطاع خاص. 

المتابعة والتقييم :

 Reporting :   التقـاريـر

تقارير شهرية وربعية وسنوية .. 1

تقارير مالية وكشوفات إخالء.. 2

تقارير تحصيل علمي ومستوى درايس .. 3

تقارير مصورة .. 4

تقارير ختامية وتقارير حسب الطلب .. 5

Monitoring   املتابعــة

سيكون هناك تكامل باإلرشاف واملتابعة وعىل عدة مستويات بني الوقف والرشكاء.

عرض أعامل الربنامج عىل إدارة  الوقف  والرشكاء .. 1

الزيارات الدورية ملناطق الدراسة .. 2

حضور األنشطة والربامج ودعوة ممثيل الداعمني لحضورها.. 3

Evaluation : التقييـــم

لتقارير  وفقاً  األوىل  اللحظة  مند  للتنفيذ  مصاحب  بشكل  التقييم  عملية  ستجرى 
الخطط التنفيذية وعىل النحو التايل :

متابعة ومراجعة تنفيذ جدول قياس األداء لتقييم سري الربنامج . . 1

دراسة التقارير املختلفة لتقييم األداء .. 2

دراسة التقارير التقييمية لألعامل واألنشطة وتقييم النتائج املتحققة وما تحدثه . 3
من أثر يف املشاركني.

آراء . 4 االعتبار  بعني  سيؤخذ  كام  املشاركني  وتقييم  أراء  التقييم  تقارير  ستتضمن 
ومقرتحات فريق العمل .
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Media coverage :التغطية اإلعالمية

سيتم تغطية وتوثيق جميع أنشطة املرشوع وإظهار مساهامت كل طرف كالتايل :

عمل لوحات للمرشوع عىل جميع األنشطة واملراحل .. 1

أخذ الصور الفوتوغرافية والفيديو لجميع أنشطة ومراحل العمل .. 2

وسائل . 3 وجميع  الوقف  ومطبوعات  وسائل  يف  لألنشطة  إعالمية  تغطية  إقامة 
اإلعالم املتاحة .

التوثيق واألرشفة يدوياً والكرتونياً . . 4

النشاط
الزمن باألشهر

مالحظات
123456789101112

فتح باب الرتشح للمنح

فرز واختيار املرشحني

 مقابلة الفائزين وتجهيز الوثائق

 تسجيل الشباب يف الجامعات والكليات

 حضور الدورة التحضريية للربنامج

إرسال الشباب إىل الجامعات والتأكد من تسجيلهم

 بداية تنفيذ مكونات الربنامج

تقارير وإرشاف ومتابعة
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القبول يف الجامعة	 

املقعد الجامعي	 

فيزا دخول تركيا	 

استخراج اإلقامة	 

التأمني الصحي	 

فتح الحساب البنيك	 

السكن واإلعاشة	 

املرصوف الشهري	 

تذاكر السفر	 

مكونات تنفيذ البرنامج للطالب الواحد:

أوال: إجراءات القبول والتسجيل واإلقامة:

ثالثا: برنامج التدريب والتطبيق  العملي 

رابعا: مصاريف البرنامج العمومية واإلدارية

ثانيا: المصاريف التشغيلية:

الموازنة اإلجمالية للبرنامج للعام الواحد:

عدد البنــــد
الطالب

التكلفة السنوية 
للطالب الواحد 

بالدوالر

إجمالي التكلفة 
بالدوالر

مالحظات

 : إجراءات القبول والتسجيل واإلقامة والتطبيق  العملي  لعدد   1000 طالبة وطالبة )إجراءات رسمية(
ً
أوال

ثانيا: المصاريف التشغيلية

السكن واإلعاشة )أربعة سكنات 
شاملة التأثيث واإلدارة1000713713000بواقع 250 طالب( لكل سكن(

3001800540000المصروف الشهري للبكالوريوس

70024001680000المصروف الشهري للدراسات العليا

مرة واحدة خالل فترة البرنامج100010001000000تذاكر السفر

 :  برنامج التدريب والتطبيق  العملي
ً
ثالثا

1000500500000برنامج التدريب

رابعا: مصاريف البرنامج العمومية واإلدارية

التكلفة السنويةالتكلفة الشهريةالعددالبند

1150018000مدير المشروع

1100012000استشاري المشروع

1100012000محاسب المشروع

1100012000المسئول اإلعالمي

1100012000المسئول األكاديمي

1100012000مسئول برامج التدريب والتطبيق العملي

100012000-مصروفات ونثريات أخرى

5006000-اإلعالم

800096000ةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةةةة

452900إشراف ومتابعة %10

4.981.900 اإلجمالي العام للموازنة
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برنامج رواد اليمن “كفاءات”
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