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ن خالل الدورة األوىل من برنامج  انطالقا  ن الجانبي  اكة بي  ستارت اب “من النجاح الذي حققته الشر
ي ” فاكتوري

كت  ي مجال التحول الرقمي ، أعلنت شر
ن
كات الناشئة ورواد األعمال ف اكة تهدف لدعم الشر ي شر

ن
وف

و ” و” واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية“ ي مايست  نامج عن إطالق الدورة ال” ب  ثانية من الت 
ج العرب بداية من شهر يوليو الحاىلي .   بالمنطقة التكنولوجية بت 

 
ي سويف ” ستارت اب فاكتوري“ويعد برنامج 

ي المنطقة التكنولوجية ببتن
ن
، الذي أطلقت دورته األوىل ف

ة  ن خالل الفت  ي من يناير  2020نوفمت   20 ما بي 
، بمثابة عملية مركزة قائمة عىل تبادل  2021إىل الثابن

ات من خالل تدريب و مناقشات مع العديد من قادة الصناعة المح ي المعرفة والخت 
ن من شت  ن و الدوليي  ليي 
نامج وتقديم نظرة عامة و عملية عن الفجوات  ي الت 

ن
ن ف ة إىل المشاركي  نامج لنقل الخت  المجاالت يهدف الت 

ن الصناعة والسوق المحىلي فيما يتعلق بخدمات التكنولوجيا الرقمية. إىل جانب الجلسات التدريبية  بي 
نت مع خت   وورش العمل ن لمناقشة األسئلة واألوضاع الحديثة يتم عقد ندوات عت  اإلنت  ن ومحليي  اء دوليي 

ي 
ة العملية الت  ي األعمال التجارية العالمية واإلقليمية لمحاذاة رؤى رواد األعمال. هذا و باإلضافة إىل الخت 

ن
ف

ي مجتمعاتهم المحلية
ن
ي يواجهونها ف

 يكتسبها المشاركون من خالل ابتكار حلول للتحديات الت 
 

ي إطار حرص ومن جانبها ، اك
ن
ي ف

نامج يأب  كة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية أن إطالق الت  دت شر
ي مجال تكنولوجيا المعلومات وتعزيز 

ن
كات الناشئة العاملة ف كة عىل توفت  بيئة العمل المناسبة للشر الشر

كات ناشئة مرصية قادرة عىل المنافسة  ي إقامة شر
ن
ات رواد األعمال بما يسهم ف ي تطبيق قدرات وخت 

ن
تسهم ف

اتيجية ي .  لالقتصاد الدولة الخاصة بالتحول الرقمي وتقدم قيمة مضافة  است 
 الوطتن

 
كفاءة ريادية من أصحاب   60تم تدريب أكتر من ” ستارت اب فاكتوري” خالل الدورة األوىل من برنامج و 

ي سويف وذلك ب
ي مجاالت التكنولوجيا ببتن

ن
كات ناشئة أو األفكار المبدعة ف ن ذو الشر وجود عدد من المدربي 

ة مؤثرة بالمجاالت المختلفة وذلك لمنح  ن خت  ة الالزمة لدخول سوق العمل ، مضيفا أن  المتدربي  الخت 
فعاليات الدورة الثانية لن تقترص عىل المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب بل ستمتد حت  نهاية العام 

 عالن عنها الحقا. الحاىلي لتشمل مناطق تكنولوجية أخرى سيتم اإل 
 

كة  ي الوقت نفسه ، أضاف محمد منت  الرئيس التنفيذي لشر
ن
و ” وف ي مايست  اكة مع واحات ” ب  أن الشر

كات الناشئة  ائح المستهدفة من رواد األعمال والشر السيليكون للمناطق التكنولوجية ستتيح الوصول للشر
ي مختلف مناطق الجمهورية ن

ن
ي مجال التكنولوجيا ف

ن
ي توفرها المناطق العاملة ف

ة الت  ن ظرا لإلمكانيات الممت 
ي خلق بيئة عمل مناسبة تمثل بيئة خصبة لإلبداع 

ن
كة  واالبتكار التكنولوجية وتسهم ف ا إىل أن الشر ، مشت 

ي 
ات الت  كات الناشئة عىل التأقلم مع التغت  نامج عىل مساعدة الشر ستعمل خالل الدورة الثانية من الت 

 عم األعمال عت  منحهم نماذج عمل مبتكرة تدعم التحول الرقمي . يشهدها العالم الرقمي ود

 

 



 

كة  اختيار يذكر أنه ومع نهاية فعاليات الدورة األوىل تم   Colexثالثة فائزين من الكفاءات المدربة وهم ، شر
ي تصنيع وحدات غاز حيوي من المخلفات العضوية كروث األبقار ومخلفات مزارع الطيور 

ن
المتخصصة ف

بة. وذلك إلن  تاج غاز الميثان الذي يعد البديل للغاز الطبيعي بجانب انتاج سماد عضوي يفيد الت 
 

كة  ي ، شر
ي المركز الثابن

ن
كة توفر حلول برمجية واجهزة بديلة  Outlook Digital Solutionsوف وهي شر

كة  ي شر
النفسي وهو تطبيق للعالج  Gwanaللمؤسسات التعليمية )المدارس والجامعات(، أما ثالثا فتأب 

ي والعالج السلوكي الجدىلي ويساعد عىلي حل مشكالت البنات من 
ن
ي يعتمد عىلي العالج السلوكي المعرف

الذاب 
سنة ويساعد عىلي رسم خريطة ذهنية لصحتهم  30 – 20سنة والشابات المهنيات من عمر  19 – 14عمر 

 العقلية. 


