
 

 

  



 

 

كأحد دعائم    ةلفنيواالصناعة التي تعد من أهم مقوماتها الكوادر المهنية  إنطالقًا من توجه الدولة نحو دعم ورعاية  

مصر    رؤية  مع  وإتساقًا  الصناعية  التطور    2030التنمية  مواكبة  على  القادرة  البشرية  الكوادر  وتأهيل  بإعداد  وذلك 

 .  للفنيين والحرفيينير النظرة المجتمعية غيالسريع في مجاالت الصناعة المختلفة وبهدف ت

كقاطرة التنمية في تحقيق النهضة االقتصادية لدولنا العربية، يقوم مجمع   الصناعة   األكاديمية بأهميه  إيمانًا منو

   .ًاسنوياألكاديمية لخدمة الصناعة  ىبعقد منتد   -أحد كيانات األكاديمية المعنية بالتعليم الفني  –خدمة الصناعة  

التعليم  وقد شرف بحضو تحت شعار "التقنية قـاطرة التنمية"    2015سبتمبر  أقيم في  المنتدي األول   • ر وزير 

 . نذاكاالفني  

سبتمبر   • في  أقيم  قد  الثاني  مصر    وجاء  2016المنتدي  لرؤية  والنـظرة    2030مواكبًا  "التقنية  شعار  تحت 

 .المجتمعية" وحـظي برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

عمل" وحظي بنجاح كبير وأقيمت ضمن فاعلياته ألول مرة بمصر  تحت شعار "ثورتنا ثورة  أقيم    الثالث    المنتدي •

والتعليم والتعليم  التربية  وزارات  مع  بالتعاون  للمهارات  األولى  مصر  شباب  العالي  مسابقة  والتعليم  الفني 

وبمشاركة   والصناعة  والتجارة  الحربي  واإلنتاج  العلمي  من    144والبحث  مستوي محافظة    18متسابق    علي 

 الجمهورية. 

تحت شعار "كلنا   USAIDبالشراكةمع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية   2019 مارس في أقيم المنتدى الرابع •

منبنبنيها"   للمهارات  وأقيمت  الثانية  مصر  شباب  مسابقة  فاعلياته  من    600  ةبمشارك  ضمن    24متسابق 

 علي مستوي الجمهورية. محافظة 

 شعار  تحت  باإلسكندرية  قير  بأبي  لألكاديمية  الرئيسي  بالمقر  2021  مارس  في  هعقد  تقررالخامس    المنتدى  •

خاصة   جديدة  مجاالت  إضافة  مع   للمهارات  الثالثة  مصر  شباب  مسابقة  فاعلياته  ضمن  وستقام"  حلم بيتحقق"

 . بأصحاب الهمم

 :دي ولمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع االلكتروني للمنت

www.arabskills.org 
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 :المهارات المتاحة في المسابقات تندرج تحت عدة تخصصات

 

 االجتماعية   الخدمات  •

 الخبز والحلويات .1

 الرعاية الصحية واالجتماعية .2

 الطهي .3

 الموضة   فنون  •

 الحلى صناعة .4

 الجاهزة  المالبس صناعة .5

 والهندسة   الصناعة  •

 اآللي اإلنسان .6

 والتكييف  التبريد .7

 الكهربائية  التركيبات .8

 التشييد والبناء .9

 الميكانيكي التصميم .10

 واآللية  التقليدية الخراطة .11

 للسيارات الميكانيكية الصيانة .12

 اللحام .13

 اإللكترونيات  صيانة .14

 األثاث  نجارة .15

 الدهانات والديكور .16

 واإلتصاالت   المعلومات  •

 (IoT) األشياء  إنترنت .17

 الجرافيكس تصميم .18

 الويب  مواقع تصميم .19

 الحرة   المهارات  •

 الهمم ذويتفيد  ابتكارات ركن .20

 الهمم  ذوي ابداع ركن .21

 اإلبداع  ركن .22

 االعمال  ريادة ركن .23

  



 

 

 
  



 

 

 شريك الحدث   فئة الرعاية 
 500,000 قيمة فئة الرعاية )جم( 

 شعار الراعي 

 % 200حجم الشعار  

 وضع الشعار علي جميع مطبوعات المنتدى بالتوازى شعار األكاديمية مثل:  

 البانر الرئيسي على بوابة األكاديمية  •

 البانر داخل القاعة الرئيسية •

 بطاقة الهوية الخاصة بجميع المشاركين  •

 شنطة الحدث  •

 مطبوعات إرشادية  •

 مطبوعات خاصة بالمدعوين على الغذاء  •

 جميع المسابقات ونماذج لجان التحكيم بوسترات  •

 البانر الرئيسي داخل جميع المسابقات  •

 متر مربع   30 مساحة المعرض  

 كلمة قصيرة فى مراسم حفلي االفتتاح والختام  القاء كلمة 

 ومقعدين صف علوي بميكروفون   VIPمقعدين   مقاعد بالقاعة 

 دقيقة  15عرض تقديمي قبل حلقة النقاش مدته   عرض تقديمي 

 تكريم بحفل الختام  تكريم رئيس األكاديمية 

 مدعو  6 دعوات الغذاء والشاى 

 سويت + غرفة مزدوجة اإلقامة )ليلتين( 

 جوائز من ضمن فئة الرعاية 
جم للدراسة بمعهد الدراسات التقنية والمهنية    80,000االعالن عن منحتين دراسيتين بقيمة  

 يتم تحديدهم بمعرفة الشريك 

  تقديم هدايا
 وبمعرفته يحمل فى الصدر شعار الراعى    الجمهورعلى    T-shirtsأحقية الراعى فى توزيع  

 .شعار األكاديمية وأسم مجمع خدمة الصناعة

 ربط الموقع اإللكتروني للراعي بالموقع اإللكتروني للحدث  ربط الموقع االليكتروني 

 مطبوعات الراعي 
جرام( بشرط   250بالشركة داخل شنطة الهدايا )بوزن ال يتعدى  وضع المطبوعات الخاصة  

 أيام قبل الحدث  5توافرها بحد أقصى  

  
تحميل جميع الصور والفيلم التوثيقي بعد نهاية الحدث علي الموقع االلكتروني للمنتدى 

www.arabskills.org 

 المسابقات أحقية الراعي بترشيح أحد المتسابقين فى جميع   ترشيح متسابقين 

 أحقية الراعي بترشيح أحد المحكمين فى جميع المسابقات  ترشيح محكمين 

 العيني   الدعم 
 منها   يستفيد  الرعاية  فئة  قيمة  من%  30  يتعدى   ال  الشركة  منتجات  في  متمثل  العيني  الدعم

 المحكمين  أو  المتسابقين  أو  المنظمين 

  



 

 

 راعي الحدث  فئة الرعاية 
 150,000 )جم( قيمة فئة الرعاية  

 شعار الراعي 

 % 100حجم الشعار  

 وضع الشعار علي جميع مطبوعات المنتدى مثل: 

 البانر الرئيسي على بوابة األكاديمية  •

 البانر داخل القاعة الرئيسية •

 بطاقة الهوية الخاصة بجميع المشاركين  •

 شنطة الحدث  •

 مطبوعات إرشادية  •

 الغذاء مطبوعات خاصة بالمدعوين على   •

 البانر الرئيسي داخل جميع المسابقات  •

 متر مربع   18 مساحة المعرض  

 كلمة قصيرة فى مراسم حفلي االفتتاح والختام  القاء كلمة 

 ومقعدين صف علوي بميكروفون   VIPمقعد   مقاعد بالقاعة 

 دقيقة  15عرض تقديمي قبل حلقة النقاش مدته   عرض تقديمي 

 تكريم بحفل الختام  األكاديمية تكريم رئيس  

 مدعو  4 دعوات الغذاء والشاى 

 سويت اإلقامة )ليلتين( 

 جوائز من ضمن فئة الرعاية 
جم  من قيمة فئة الرعاية، يتم  تحديدها من بين   20,000جائزة مالية بأسم الراعى بقيمة  

 أصحاب المركز األول في جميع المسابقات 

 تقديم هدايا  
 وبمعرفته يحمل فى الصدر شعار الراعى    الجمهورعلى    T-shirtsأحقية الراعى فى توزيع  

 شعار األكاديمية وأسم مجمع خدمة الصناعة 

 ربط الموقع اإللكتروني للراعي بالموقع اإللكتروني للحدث  ربط الموقع االليكتروني 

 مطبوعات الراعي 
جرام( بشرط   150الهدايا )بوزن ال يتعدى  وضع المطبوعات الخاصة بالشركة داخل شنطة  

 أيام قبل الحدث  5توافرها بحد أقصى  

  
تحميل جميع الصور والفيلم التوثيقي بعد نهاية الحدث علي الموقع االلكتروني للمنتدى 

www.arabskills.org 

 أحقية الراعي بترشيح أحد المتسابقين فى المسابقة  ترشيح متسابقين 

 أحقية الراعي بترشيح أحد المحكمين فى المسابقة ترشيح محكمين 

 منها   يستفيد  الرعاية  فئة  قيمة  من%  30  يتعدى   ال  الشركة  منتجات  في  متمثل  العيني  الدعم العيني   الدعم 

 المحكمين  أو  المتسابقين  أو  المنظمين 

 

  



 

 

 راعي مسابقة  فئة الرعاية 
 50,000 قيمة فئة الرعاية )جم( 

 شعار الراعي 

 % 50الشعار  حجم  

 وضع الشعار علي  مطبوعات المنتدى مثل: 

 البانر الرئيسي على بوابة األكاديمية  •

 البانر داخل القاعة الرئيسية •

 بطاقة الهوية الخاصة بجميع المشاركين  •

 مطبوعات إرشادية  •

 مطبوعات خاصة بالمدعوين على الغذاء  •

 التحكيم بوسترات جميع المسابقات ونماذج لجان   •

 البانر الرئيسي داخل المسابقة  •

  
 متر مربع   9 مساحة المعرض  

 - القاء كلمة 

 مقعد صف علوي بميكروفون  مقاعد بالقاعة 

 - عرض تقديمي 

 تكريم بحفل الختام  تكريم رئيس األكاديمية 

 مدعو  3 دعوات الغذاء والشاى 

 غرفة مزدوجة  ( ليلة واحدة اإلقامة )

 فئة الرعاية جوائز من ضمن  
جنيه للمركز   3000جنيه لصاحب المركز األول،    5000جائزه مالية تقدم  بإسم الراعي بقيمة  

 جنيه للمركز الثالث   2000الثاني،  

  تقديم هدايا

على المتنافسين بالمسابقة بمعرفته يحمل فى   T-shirtsأحقية الراعى فى توزيع  

الصدر شعار الراعى بشرط مطابقته لشروط ومعايير السالمة والصحة المهنية على أن 

 يطبع عليه شعار األكاديمية وأسم مجمع خدمة الصناعة واسم المسابقة بالخلف. 

 وني للحدث ربط الموقع اإللكتروني للراعي بالموقع اإللكتر ربط الموقع االليكتروني 

 مطبوعات الراعي 
جرام( بشرط   100وضع المطبوعات الخاصة بالشركة داخل شنطة الهدايا )بوزن ال يتعدى  

 أيام قبل الحدث  5توافرها بحد أقصى  

  
تحميل جميع الصور والفيلم التوثيقي بعد نهاية الحدث علي الموقع االلكتروني للمنتدى 

www.arabskills.org 

 أحقية الراعي بترشيح أحد المتسابقين فى المسابقة  ترشيح متسابقين 

 أحقية الراعي بترشيح أحد المحكمين فى المسابقة ترشيح محكمين 

 الدعم العيني 
% من قيمة فئة الرعاية يستفيد 30متمثل في منتجات الشركة ال يتعدى  الدعم العيني  

 منها المنظمين أو المتسابقين أو المحكمين 

  



 

 

 

 

 

 راعي المعرض  فئة الرعاية 

 25,000 قيمة فئة الرعاية )جم( 

 شعار الراعي 

 % 25حجم الشعار  

 وضع الشعار علي مطبوعات المنتدى مثل: 

 البانر الرئيسي على بوابة األكاديمية  •

 البانر داخل القاعة الرئيسية •

 مطبوعات إرشادية  •

 مطبوعات خاصة بالمدعوين على الغذاء  •

 متر مربع   9 مساحة المعرض  

 - القاء كلمة 

 مقعد صف علوي بميكروفون  مقاعد بالقاعة 

 - عرض تقديمي 

 - تكريم رئيس األكاديمية 

 مدعو  2 دعوات الغذاء والشاى 

 - اإلقامة  

 - جوائز من ضمن فئة الرعاية 

 أحقية الراعى لتقديم هدايا دعائية تقديم هدايا 

 ربط الموقع اإللكتروني للراعي بالموقع اإللكتروني للحدث  ربط الموقع االليكتروني 

 مطبوعات الراعي 
جرام( بشرط   100الخاصة بالشركة داخل شنطة الهدايا )بوزن ال يتعدى  وضع المطبوعات  

 أيام قبل الحدث  5توافرها بحد أقصى  

  
تحميل جميع الصور والفيلم التوثيقي بعد نهاية الحدث علي الموقع االلكتروني للمنتدى 

www.arabskills.org 

 - ترشيح متسابقين 

 - ترشيح محكمين 

 الدعم العيني 
% من قيمة فئة الرعاية يستفيد 30الدعم العيني متمثل في منتجات الشركة ال يتعدى  

المتسابقين أو المحكمين منها المنظمين أو    


