
 

 
 بتكلفه استثماریه متوقعه بأكثر من 500 ملیون جنیة مصري

  اتفاقیه التعاون بین أوراسكوم للتنمیة و مدارس NIS إلنشاء مدرستین دولیتین
O West بمدینة 

  المدرستان تطبقان نظام التعلیم اإللكتروني والتعلیم الهجین تماشیًا مع خطة الدولة
 

نرمین دكتورة مدارس مع O West لمدینه المالكة مصر للتنمیة أوراسكوم شركة تعاقدت .2020 یولیو 19 في                   القاهرة
األمریكي النظام واألخرى IGCSE / IB البریطاني التعلیم نظام تطبق واحدة دولیتین مدرستین إلنشاء NIS                 إسماعیل
قبل أي 2022 سبتمبر في المدرستین افتتاح المنتظر ومن مصري جنیة ملیون 500 بأكثر متوقعه استثماریه بتكلفه                   وذلك

O West عام من تسلیم أول الواحدات العقاریة في مشروع  
  

تنوع على للتنمیة أوراسكوم حرصت حیث O West بمدینة التعلیمیة المنطقة وتنمیة اثراء إلى التعاون هذا                  ویهدف
مع التعاقد ویأتي .O West مدینة لسكان المختلفة االحتیاجات لمقابلة المتعددة الدولیة التعلیمیة النظم حیث من                  المدارس
من العدید على الحصول خاللها استطاعت عاما، 20 من ألكثر تمتد كبیرة تعلیمیة خبرة من به تتمتع لما NIS                     مدارس
مستوى على مختلفة مدارس 6 في التعلیمیة المراحل كافة في متمیزة دراسیة خدمات تقدیم في جهودها عن                   الجوائز

 مصر.
 

NIS تقوم حیث التعلیمیة، العملیة من یتجزأ ال جزًء الیوم NIS مدارس لمجموعه المملوك االلكتروني التعلیم نظام                   یعد
.(BLU)الدولیة للمدارس الهجین التعلیم عالم في عضًوا بكونها وتفخر مدارسها جمیع في الهجین التعلیم نظام                 بتطبیق
على والحصول الطالبیة الكثافة تقلیل فى ُیسهم الذى األمر التقلیدي، والتعلّیم اإللكتروني التعلّیم دمج على النظام                  فیقوم
استخدام عن فضًال ابتكارها یتم التي والبیانات البحث مجال في التحتیة البنیة من استفادة أقصى تحقیق مع أفضل،                    نتائج

/http://nis-eg.com/website/nis-blu-school  .أفضل أسالیب الممارسة ونظریات التعلیم الحدیثه 
وهو 2016/2017 في ، (flipped classroom) المعكوس الدراسي الفصل نموذج بتنفیذ NIS مدارس بدأت كما                 
ملفات أو فیدیو مقاطع طریق عن الدرس بإعداد للمعلم تسمح بطریقة اإلنترنت وشبكة الحدیثة التقنیات استخدام یتم                   نموذج
نجاحه النموذج هذا اثبت وقد آخر. مكان أي في أو منازلهم في الطالب علیها لیطلع الوسائط، من غیرها أو                     صوتیة

  بصوره كبیره في ارتفاع عدد الطالب الناجحین بدرجات مرتفعه وانخفاض نسبه الرسوب .
 

التربویین الخبراء من والعدید CogniaAccrediting هیئة قبل NISمن لمدارس االلكتروني التعلیم بنظام اإلشادة تم                وقد
في اإلرشادات وتقییم التقاریر وإعداد والتفاعل اإللكتروني التعلیم بین فعال بشكل یجمع فهو بذاته، منفرد نظاما                  باعتباره

 حزمة واحدة سهلة االستخدام.
 

من عدد على مدرسة كل تحتوي حیث طالب 2400 من یقرب ما باستیعاب O West بمدینه NIS مدارس                    وستقوم
لمختلف وأماكن سباحة وحمامات المسرحیة، الفنون وغرف والمكتبات المختبرات الى باإلضافة الدراسیه              الفصول

 األنشطة الریاضیة وفصول األنشطة المختلفة األخرى لضمان جودة التعلیم المقدم .
 

من أكثر مدار "على مصر للتنمیة أوراسكوم لشركة التنفیذي المنتدب العضو یوسف، أبو الحمید عبد المهندس                  وصرح
المحیطة. البیئة مع ومتوازن متناغم حیاه بأسلوب تتمیز متكاملة مدن انشاء على للتنمیة أوراسكوم حرصت عاما،                  ثالثین
تقدیم في لرؤیتنا واستكماًال O West مدینة في التعلیمیة للمنطقة قویة إضافة اسماعیل نرمین مدارس مع تعاقدنا                   ویعد
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مع خاصه المتكاملة الحیاة مفهوم في نوعیة نقلة یحقق بما ومختلف جدید بمفهوم ولكن والتعلیمیة الحیاتیة الخدمات                   كافة
،NIS مدارس به تتمیز ما وهذا اوالدنا حیاه في جدا الهام ودوره االلكتروني التعلیم اهمیه وظهور كورونا بأزمه                    مرورنا

 فلدیهم خبره كبیره في هذا المجال."
 

في NIS بمجتمع اإلشادة تمت "لطالما ادیوكیشین أدفنست لشركة المنتدب والعضو المؤسس لطیف محمد الدكتور                 وصرح
 تقدیم نشاطات ومناهج للطالب أصبحوا قادرین من خاللها على القیادة، واتخاذ القرارات.

مجال في حتمیة ضرورة أصبحا بل ، خیاًرا الهجین والتعلیم اإللكتروني التعیلم یعد لم كورونا، أزمة ظروف ظل                    وفي
یشاركونا للتنمیة أوراسكوم في المتمیزین زمالئنا ألن وفخور للغایة سعید "أنا وأضاف: ." العالم أنحاء جمیع في                   التعلیم

 نفس الحماس للخطوة المقبله ".
 

 وستتولى شركة "ادفنست ادیوكشن" إدارة مدارس NIS حیث تقدم الشركة خدماتها اإلداریة لعدد 9 مدارس تضم ما یقرب
  من 9000 طالب في جمیع المراحل التعلیمیة المختلفة
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