
تعرف عىل

منصة مهارة - تك
منصة معهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم اإللكرتوني



مبادرة منح تدريب مجانية
شغلك من بيتك

أحد خدمات معهد تكنولوجيا المعلومات
عن منصة مهارة – تك



تهدف منصة مهارة تك إىل إثراء المحتوى العربي وإمداد المتعلمني بكل ما هو جديد من تقنيات حديثة وتطورات رسيعة 

في مجال تكنولوجيا المعلومات.

عن منصة مهارة – تك



عن منصة مهارة – تك
 تم إطالقها رسميا عام 2019 كأول منصة عربية متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات . و حصلت منصة مهارة تك 

هذا العام  عىل جائزة )اإلسكوا ( للمحتوى العربى الرقمي من أجل التنمية المستدامة.



عن منصة مهارة – تك
يتم إنتاج المحتوى التكنولوجي باللغة العربية بجودة عالمية. لتصبح مهارة – تك بوابة الشباب العربي لتعلم مجاالت 

 تكنولوجيا المعلومات المختلفة . 



عن منصة مهارة – تك
ممزيات التعلم عرب منصة مهارة – تك 

متاح شهادات إتمام 
الدورات والمسارات 

التدريبية

محتوى مرتجم 
بلغة اإلشارة

محتوى باللغة 
العربية

خرائط ذهنية داعمة للمحتوى

فيديوهات عملية 

رسومات توضيحية 

المحتوى متاح

مجانًا
لفرتة محدودة



عن منصة مهارة – تك

الخدمات المقدمة عرب المنصة
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4 3

كلمات مهنية في أحدث
التخصصات التكنولوجية

فرص للتعلم مع منصات عالمية

مسارات و دورات تدريبية
تؤهلك لوظائف المستقبل

فرص للعمل 



1
الكلمات المهنية

كلمات تقنية•

 خرائط الوظائف التكنولوجية •

خرائط المهارات التكنولوجية•

الخدمات المقدمة عرب منصة مهارة – تك



الخدمات المقدمة عرب منصة مهارة – تك

2
المسارات والدورات التدريبية

مسارات تكنولوجية  ودورات تدريبية فى •

أكرث التخصصات التكنولوجية طلبا.

محتوى عاىل الجودة مزود بالعديد من •

مواد الدعم العلمية.

مسار التعلم اإللكرتوني•

•iOS  مسار تطوير تطبيقات الـ

مسار إنرتنت األشياء •

مسار تصميم الدوائر اإللكرتونية المتكاملة•

مسار تطوير واجهات الويب الخلفية•

مسار تطوير واجهات الويب األمامية•

مسار اختبار وتوكيد جودة الربمجيات•

مسار األمن السيرباني•

مسار الكتل المتسلسلة•

مسار الذكاء اإلصطناعي والتعلم العميق•

مسار العمل الحر•



الخدمات المقدمة عرب منصة مهارة – تك

3
فرص للتعلم مع منصات عالمية

قريبا

قريبا



الخدمات المقدمة عرب منصة مهارة – تك

4
فرص للعمل 

فرص ومهارات العمل الحر من خالل مبادرة •

شغلك من بيتك.

فرص عمل مقدمة بالرشاكة مع منصات •

توظيف عالمية .



www.maharatech.gov.eg

و سجل االن إبدأ رحلة التعلم 



خطوات التسجيل

بعد االختيار اتبع التعليمات 
الموضحة عىل الموقع لبدء 

رحلة التعلم الخاصة بك .
قم بزيارة موقع المنصة

www.maharatech.gov.eg
فى اعىل الصفحة الرئيسية

 "Register / اخرت "تسجيل 
وقم بانشاء حساب جديد.

بعد تأكيد حسابك يمكنك
االستفادة من المحتوى

 المقدم عىل منصة
 مهارة-تك



خطوات التسجيل

بعد االختيار اتبع التعليمات 
الموضحة عىل الموقع لبدء 

رحلة التعلم الخاصة بك .
قم بزيارة موقع المنصة

www.maharatech.gov.eg

فى اعىل الصفحة الرئيسية
 "Register / اخرت "تسجيل 
وقم بانشاء حساب جديد.

بعد تأكيد حسابك يمكنك
االستفادة من المحتوى

 المقدم عىل منصة
 مهارة-تك

اثناء التسجيل تأكد انك أدخلت هذا الكود (  ضع الكود المرجعى الخاص بك ) فى خانة الكود
Reference Code. المرجعي

ملحوظة:



برنامج سفراء مهارة – تك



يهدف الربنامج إىل التوعية المجتمعية بمنصة مهارة 

– تك ومحتواها المتنوع وأهميتها العلمية  فى 

مجال تكنولوجيا المعلومات.

برنامج سفراء مهارة – تك



فى حالة انتهاء فرتة  تقديم المحتوى بشكل •

مجانى عىل  المنصة يمنح السفراء فرصة 

االستفادة المجانية من الربامج المقدمة عىل 

مهارة تك في اثناء مدة العمل الفعال 

للمشرتك.

تكون األولوية للمشرتكني للحصول عىل ورش •

عمل ودورات تدريبية مقدمة من المعهد 

سيتم اإلعالن عنها .

ممزيات االشرتاك بربنامج سفراء مهارة – تك



امأل استمارة التقديم الخاصة بربنامج سفراء مهارة •

تك 

https://bit.ly/3Lq8kUg

يتم االختيار من بني المتقدمني و إبالغهم عن طريق •

الربيد الكرتونى .

تعقد محارضة تعريفية للسفراء الجدد.•

تبدأ المنافسة بني كل السفراء و قياس النتائج الىت •

يحققها كل سفري .

خطوات االشرتاك بربنامج سفراء مهارة – تك

https://bit.ly/3Lq8kUg


فتح باب التقديم لقبول سفراء جدد فى برنامج سفراء •

مهارة تك   من يوم 1 من كل شهر حىت يوم 20 من 

نفس الشهر .

يتم ابالغ المقبولني فى الربنامج و تعقد جلسة تعريفية •

فى نهاية كل شهر و بعدها يبدا السفراء فى تنفيذ 

األنشطة المطلوبة.

مع العلم انه يتم اإلعالن بشكل دورى  عن السفراء الممزيين 

و تكريمهم .

مواعيد هامة خاصة بربنامج سفراء مهارة – تك



أسئلة



شكرًا


