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   شباب من أجل التغيير""برنامج  طلق المرحلة الخامسة منت  مكتبة اإلسكندرية 

شباب من "برنامج إلطالق  TakingITGlobalمكتبة اإلسكندرية بالتعاون مع منظمة  تستعد – إبريل 11 اإلسكندرية في
 ادة المستقبل". دعم ق :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"تحت عنوان  الخامسةمرحلته في  أجل التغيير"

 شركاء المجتمع المحليمن  ربعة السابقة بالتعاون مع العديدبعد النجاح الذي حققته المراحل األ ىخر أويتم تنفيذ هذه المرحلة مرة 
: األردن، البحرين، يوه ؛دول عربية 10هذه المرحلة  ويشارك فيفريقيا. إوسط وشمال والمنسقين الدوليين في الشرق األ

 .، وموريتانيامصر ،لبنان تونس، عمان ،، سعودية، المغربالجزائر، ال

لديهم الرغبة  ينالذو على الشباب العربي الموهوبين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  لى التعرفإيهدف هذا البرنامج 
ه المجاالت  حدى هذإلمجتمعية في في تحدياتهم ا ةالتكنولوجيومهاراتهم مجتمعاتهم عن طريق تركيز مواهبهم ليجابي في التغير اإل

  .والسياحة ،المياه، التشبيك وحوار الثقافات، البيئة ،الفرص االقتصادية، التعليمك

يقدم و االتصاالت في المنطقة، الشباب في تكنولوجيا المعلومات و نشاء شبكة نشطة من قادة إلى إيضًا أكما يهدف البرنامج 
 .ائزين، لتنفيذ فكرة مشروعاتهم المقدمة والمبادرة بالتغيير في مجتمعاتهمالبرنامج مجموعة من المنح الصغيرة للف

من خالل دورات تدريبية عن كيفية إدارة المشاريع، وتعلم المزيد عن استخدام األدوات للمشتركين يقدم البرنامج الدعم و 
ية لبناء القدرات في مكتبة االسكندر كذلك حضور ورش عمل   ،والمساحات المتاحة لهم من خالل البرنامج على شبكة اإلنترنت

 .لمساعدتهم في تنفيذ مشرعاتهم

مع مجموعات كبيرة من الشباب ومناقشة الموضوعات التي  في منتديات محلية لتبادل الخبراتيتيح البرنامج الفرصة للمشاركة و 
حسابات البرنامج على و جل التغيير اإللكتروني لشباب من أ وعاتهم المتميزة، من خالل الموقعتهمهم وعرض إنجازات مشر 

 .شبكات التواصل االجتماعي

mailto:media@bibalex.org
http://www.bibalex.org/


 وحدة التحرير الصحفي 
 المـإدارة اإلع 
 2017/ 4/ 11: التاريخ 
 14 نشرة صحفية رقم: 

 ةـرة صحفيـنش     2 :عدد الصفحات 
 

 مكتبة اإلسكندرية
 

 4820463 (203)+ فاكس: / 4839999 (203)+ :تليفون جمهورية مصر العربية ،اإلسكندرية ،21526 يالشاطب، 138ص.ب. 

E-mail: media@bibalex.org     Website: www.bibalex.org 

لشباب الذي تاحة شبكة قوية تدعم اإلية مشروع "شباب من اجل التغيير" في اعمشاركون السابقون بأهمية ومدى فوقد أشاد ال
 TakingITGlobalع حالمهم. وبناء على ذلك تعلن مكتبة االسكندرية بالمشاركة مأتحقق لرادة يتشارك نفس الشغف واإل

 عن فتح باب التقديم للمشاركة في البرنامج.

 . www.bibalex.org/yfc :للمزيد من المعلومات حول برنامج "شباب من اجل التغيير" يرجي زيارة الموقع اإللكتروني*

: TakingITGlobalمدير البرنامج بـــ؛ بلسيتاال النال معنا من خالل االتصال بالسيدة/أو التواص
yfc@takingitglobal.org .بمكتبة اإلسكندرية:  برنامجمدير ال ؛والمهندسة/إسراء عدالن

youthforchange@bibalex.org 
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