
 
 

  
 بيان صحف 

 
 

م الرقم  
ّ
ن البنية التحتية للتعليم والتعل  جامعة القاهرة تختار بالك بورد لتحسي 

 
  نظام إدارة التعلم السحاب   المتكامل المؤسسة تدعم 

اضن   تقدمها بالك بورد ألكتر  وحلول الفصول الدراس  االفتر
التر

 طالب  250000من 
 

  مجال برمجيات وحلول تكنولوجيا التعليم،    –  2020  ديسمب    15القاهرة،  
كة عالمية رائدة ف  كة بالك بورد، وه  شر أعلنت شر

أنها     دعماليوم 
ف  للمساعدة    مرص، 

ف  الرائدة  الجامعات  إحدى  القاهرة،  اكة مع جامعة  الطالب.    أبرمت شر وتوظف  نجاح 
  باإلضافة وحل  Blackboard Learn  منصةنظام إدارة التعلم السحاب   المتكامل و   جامعة القاهرة

اض  ول الفصل الدراس  االفبر
يزيد عن   ونة والقدرة عىل التطوير مستهدفة ما مر تتمب   بال إلنشاء بيئة تعليمية متصلة    Blackboard Collaborateإىل نظام  
 كلية ومركز ومعهد.    27طالب موزعي   عىل   250.000

 
  مرص   وه  أقدم جامعة  1908تأسست جامعة القاهرة عام  

مؤسسة تعليم عاىل  رائدة إضافة إىل تصنيفها  تعد  و   . حديثة ف 
   
  إكتشاف فرص جديدة مثل تدشي   قسم مختص ف 

  إفريقيا. وتواصل المؤسسة عملها الدؤوب ف 
ضمن أفضل الجامعات ف 

.  الحتواءالذكاء االصطناع  يساعد الحكومات عىل االستعداد   عالم الذكاء االصطناع 
 

ق األوسط وأفريقيا ، نائب الرئيس لفيجلي   قال أوليج   كة بالك بورد أوروبا والشر : "يسعدنا أن نتشارك مع جامعة القاهرة  شر

ا: "ونساعدهم عىل تحقيق أهدافهم األكاد
ً
نت". مضيف م السحاب   المتكامل    يساعد نظامسيمية والتعليمية عب  اإلنبر

ّ
إدارة التعل

  
اض  اتيجيتها طويلة األمد قاهرة عىلجامعة الوحلول الفصل الدراس  االفبر لتعزيز البنية التحتية للتعليم والتعلم     تحقيق اسبر

 ".  الرقم 
 

  منطقة 
كة بالك بورد هو تواجدها المحىل  ف 

  اختيار جامعة القاهرة لشر
وتجدر اإلشارة إىل أن العامل الرئيس  الذي أسهم ف 

 عن الدعم الممب   الذي يقدم
ً
ق األوسط وأفريقيا، فضال . الشر  ه الفريق اإلقليم 

 
نا يك تعليم  وتعلم  للصعود بعملية التعلم   بالك بورد وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة: "لقد اخبر كشر

".   ولخالل نظام إدارة التعلم السحاب   القوي والمرن وحل  نحو المستوى التاىل  وذلك من  
اض  وأضاف   الفصل الدراس  االفبر

ا مع  حل يلب   احتياجاتنا اآلن باإلضافة إىل التوسع بما يتماسر مع رؤيتنا للمستقبل.  "كنا بحاجة إىل  كذلك: 
ً
امن  ظهور جائحة  فبر 

  ظل أوقات التحول  وجود حل يضمن االستمرارية  حاجتنا إىل    تأكدت  ،والتحول الالحق إىل التعلم عن بعد  19  -كوفيد  
ف 

  نشهدها
 ."والتقلبات البر

 
ا لمنصة  

ً
  لبالك بورد أساًسا راسخ

اض  ا لذلك، يوفر نظام إدارة التعلم السحاب   وحلول الفصل الدراس  االفبر
ً
 Smartوإدراك

Campus    جامعة القاهرة، وه  مجموعة من األنظمة المتكاملة  
  تشمل  التعليمية المطبقة ف 

خارجية قات جهات  تطبيوالبر
 وخصوصية البيانات وأنظمة الشية.   دبيةاأل شقات آلية كشف عن الو علمية ومراجع  Assessment Gourmetمثل 

 
 

  هذا الشأن،  
ق األوسط: "لطالما كانت مرص منارة    أشار وف    منطقة الشر

، نائب الرئيس اإلقليم  لبالك بورد ف    الشاذىل 
هاب 

  البالد. وسنطبق  
اتيج   مع إحدى الجامعات الرائدة ف  فنا االنضمام إىل تحالٍف اسبر   جميع أنحاء المنطقة. لذا، يشر

للتعليم ف 
  خدمة ماليي   المتعلمي   عىل مستوى

تنا ف  تنا المحلية لدعم جامعة القاهرة عىل    سنوات خب  العالم، باإلضافة إىل توجيه خب 
 ."نحٍو أفضل



 
 

 نبذة حول بالك بورد 
 

التعليمية   بالك بورد التعليم العاىل  والمراحل    قطاع 
التعليم وتقدم خدماتها لعمالئها ف    مجال تكنولوجيا 

كة رائدة ف  ه  شر
  جميع  

أنحاء العالم. ونحن نربط بي   الفهم العميق للتعليم وقوة التكنولوجيا لتطوير جوانب  المدرسية واألعمال والحكومة ف 
  العالم حبر يتمكن جميع المتعلمي   والمعلمي    

التعلم باستمرار. مهمتنا ه  تعزيز التعلم بالعمل سوية مع مجتمع التعليم ف 
 .والمؤسسات من تحقيق أهدافهم اليوم واالستعداد للغد

 
 


