
 

ونية   "التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع اورنچ مرص إلطالق منصة رقمية للدروس اإللكتر

 

  2020أغسطس  25الثالثاء 

، اليوم الثالثاء، بروتوكول تعاون مع اورنچ ي
بية والتعليم والتعليم الفن  مرص لتقديم خدمات   وقعت وزارة التر

ونية االستضافة وتوفتر البنية األساسية السحابية  الالزمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس اإللكتر

تطلقها الوزارة، لمدة ثالث سنوات، تتيح للطالب الوصول إىل محتويات المناهج التعليمية بكل سهولة 

، والمهندس يارس شاكر الرئيس   ي
بية والتعليم والتعليم الفن  ي وزير التر

ويرس، بحضور الدكتور طارق شوقر

كة اورنچ مرص. التنفيذي والعضو ال  منتدب لرسر

بية والتعليم تطوير منصة تعليمية لعرض محتوى تعليمي للطالب،  ويتضمن اال  تفاق أن تتوىل وزارة التر

تنتجه الوزارة، وتحديد االحتياجات الفنية الالزمة المتعلقة باالستضافة والبنية األساسية الالزمة إلطالق  

اتيجيتها المنصة، وتوفتر المحتوى الرقمي المزمع إتاح ته عىل المنصة وذلك بما يتفق مع رؤية الوزارة واستر

ي هذا الشأن، وتتوىل "اورنچ" بالتنسيق مع الوزارة تزويد المنصة بكافة التقنيات الحديثة الالزمة
 ق 

الستضافة المحتوى من خالل مراكز استضافة البيانات التابعة لها، وتوفتر البنية األساسية السحابية 

يل وإدارة المنصة، كما سيتم استخدام "اورنچ كاش" كوسيلة لسداد المقابل المادي للمنصة  الالزمة لتشغ

 عتر الهواتف الذكية.  

ي إطار اهتمام الوزارة بتوفتر بدائل  
ي ق 
بية والتعليم، إن هذه الخطوة تأتر ، وزير التر ي

وقال الدكتور طارق شوقر

ي بدأتها الوزار 
ي شهدت إطالق أكتر من  ألبنائنا الطالب للتعليم عن بعد، والنر

ة منذ بداية أزمة كورونا والنر

( ومنصة لبث الدروس التعليمية ألبنائنا الطالب  https://study.ekb.egمكتبة رقمية ) 

 (https://stream.moe.gov.eg كما أطلقت الوزارة منصة لبث المراجعات النهائية لطالب الثانوية ،)

 https://www.thanaweya.netالعامة لمختلف المواد 

اتيجية متكاملة لتطوير المنظومة  ي إطار تنفيذ استر
ي ق 
، أن جميع هذه اإلجراءات تأتر ي

وأضاف شوقر

 عن اتباع الوزارة لسياسات جديدة تعتمد بشكل كبتر عىل الوسائل التكنولوجية والتعليمية  
ً
التعليمية، فضال

ا لخطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محت
ً
وس كورونا المستجد. الحديثة تنفيذ  ملة لفتر

كة اورنچ مرص، عن امتنانه لثقة وزارة  وعتر المهندس يارس شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لرسر

ي تاري    خ قطاع التعليم بمرص، وأضاف: "يمثل 
ي اورنچ مرص إلتمام هذه المهمة المحورية ق 

بية والتعليم ق  التر

بية  ي البنية  اختيار اورنچ مرص من قبل وزارة التر
ة ق  وع الرقمي الهام،  شهادة ثقة كبتر ي هذا المرسر

والتعليم ق 

كة عىل تطويرها خالل السنوات الماضية تمهيدا لدعم خطط الدولة  ي عملت الرسر
التحتية التكنولوجية النر

 ." ي التحول الرقمي
 ق 



 

 من الخدمات التقنية المتقدمة وعىل 
ً
ا هائال

ً
: "إن اورنچ مرص تقدم عدد

ً
رأسها الخدمات وتابع قائال

ي تنفيذ مشاري    ع مختلفة ومتعددة  
ات عالمية ق  ا عىل ما تملكه من بنية تحتية ذكية وختر

ً
السحابية اعتماد

كات العالمية".  ى الرسر  بالتعاون مع كتر

بية والتعليم لالتجاه نحو   ويمثل التعاون بير  الطرفير  خطوة عمالقة عىل طريق تنفيذ خطة وزارة التر

ي 
وت  ي التقنيات  التعليم اإللكتر

ي تبن 
ة الماضية ق  ي نجحت خالل الفتر

بما يتفق بدوره مع سياسات الدولة النر

 الحديثة و إلحاقها بأنظمة التعليم داخل مرص. 

  ، ي بية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجر وتوكول من وزارة التر حرص  توقيع التر

ف عىل واللواء أكرم النشار مستشار الوزير للش ئون المالية واإلدارية، و األستاذ محسن عبد العزيز المرسر

كة اورنچ مرص المهندس يارس شاكر الرئيس التنفيذي والعضو  قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومن رسر

ي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية واإلعالن، واألستاذة رانيا غريب نائب   المنتدب واألستاذة مها ناجر

ستاذ هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي يذي للعالقات التنظيمية والشئون القانونية واأل الرئيس التنف

لقطاع األعمال و األستاذ مختار عمر رئيس قطاع مبيعات واألستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العالقات  

يا االتصاالت ستاذ محمد الغول مدير إدارة تسويق خدمات تكنولوجالعامة والمسئولية المجتمعية واأل 

 . والمعلومات


