
 

 سودیك تحتفل بتوقیع برتوكول تعاون بین مؤسسة علمني ووزارة
  التربیة والتعلیم لتطویر التعلیم في مصر

 

 القاهرة في 4 یولیو 2019

االجتماعیة، المسئولیة مجال في الرئیسیة سودیك برامج أحد عّلمني، لمؤسسة كبیر بإنجاز سودیك               احتفلت
مصر في التعلیم وتطویر دعم بهدف والتعلیم التربیة وزارة مع تعاون بروتوكول على علمنى وّقعت                 حیث
الطالب ذلك في بما والمجتمعیة والفنیة العامة المدارس كافة البروتوكول ویستهدف القومي. المستوى               على

  من بمختلف المراحل التعلیمیة ومدیري ومعلمي المدارس.
 

والتعلیم التربیة شوقي-وزیر طارق الدكتور/ وبحضور والتعلیم، التربیة وزارة بمقر التوقیع مراسم              أقیمت
الشخصیات كبار من لعدد باإلضافة العام، التعلیم قطاع حجازي-رئیس رضا والدكتور/ العالي،              والتعلیم
یاسمین والسیدة/ عّلمني، لبرنامج المؤسس الحو-الشریك فوزي محمد واألستاذ/ التعلیم، قطاع في              العاملة

  هالل-الُمؤسس والرئیس التنفیذي لمؤسسة عّلمني.
 

مؤسسة تعاون "إّن سودیك: لشركة المنتدب شریف-العضو ماجد یقول البروتوكول، هذا توقیع على               وتعلیقًا
لنطاق للمؤسسة االیجابي التأثیر لتوسیع یهدف البروتوكول هذا خالل من والتعلیم التربیة وزارة مع                عّلمني
حتى األخیرة الست السنوات مدار على عّلمني مؤسسة وجهود لمبادرات بدعمها سودیك تفخر ولهذا                أكبر.

  توقیع هذا البروتوكول".
 

التابعة المجتمعیة المدرسة في التعلیمیة المناهج تطویر على تعمل للربح هادفة غیر أهلیة مؤسسة هي                 عّلمني
والخاصة الحكومیة المدارس في للمعلمین تدریبیة دورات المؤسسة توفر حیث الطالبیة، منطقة في               لها

  لتوسیع نطاق تأثیرها المجتمعي لیستفید به أكبر عدد ممكن من الطالب.
 

  



 

توفیر من عّلمني تمكنت والفنار، سودیك من كل من المؤسسة تتلقاه الذي الدعم خالل                ومن
األخیرة. الثالث السنوات مدار على عام كل مستفید 45000 من ألكثر الجودة عالي               التعلیم

هذه خالل من سودیك تسعى حیث المجتمعیة، المبادرات من العدید في سودیك شریك فتمثل الفنار                 أما
  الشراكة للمساهمة في التنمیة المستدامة للمناطق العشوائیة والمهّمشة في مصر منذ عام 2009.

 
 نبذة عن شركة سودیك

من عدد بتطویر تقوم حیث اإلقلیمي، المستوى على الرائدة العقاري التطویر شركات كبرى من سودیك                 تعد
وغرب بشرق سودیك تقیمها التي المشروعات تتنوع مصر. في والمتنوعة الكبیرة العقاریة              المشروعات
في مدرجة سودیك وإداریة. تجاریة ومراكز متنوعة، سكنیة مشروعات لتضم الشمالي والساحل              القاهرة
زیارة یرجى المعلومات، من لمزید . (TickerOCDI)اسم تحت المصریة المالیة األوراق             بورصة

.www.sodic.com   موقعنا 
 

 
 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال:

 

 إنجي عماد

  مدیرة العالقات اإلعالمیة

  تراكس للعالقات العامة- مصر

 موبایل: +010 0900 2207

engy.emad@traccs.net  :برید إلكتروني 
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