
	

 

نموذًجا تعلیمیًا  "CIRA شركة القاھرة و اإلستثمار و التنمیة العقاریة" تطلق
 ً  "Orcas شركة"  بالشراكة مع مدمجا

 
لتقدیم الخدمات التعلیمیة  "CIRA" توسعاً لرؤیة شركة القاھرة لإلستثمار و التنمیة العقاریة

 المتكاملھ عالیة الجودة و بأسعار مناسبھ عن طریق جمیع الوسائل و الوسائط بالسوق المصرى، فإن
متحمسھ لتكون جزءاً من عصر اإلنترنت  "CIRA" شركة القاھرة لإلستثمار و التنمیة العقاریة

لتطویر منصھ "Orcas" شركة المتنامى، حیث تقدم مبادرة جدیدة من خالل مشروعھا المشترك مع
للتعلیم عبر وسیلة تواصل إجتماعي عبر اإلنترنت لتواصل أفضل بین المعلمین و الطالب و لتقدیم برامج 

 .الدعم األولى من نوعھا للتعلیم المدمج بعد ساعات العمل

 

 شركة القاھرة لإلستثمار و التنمیة العقاریة یعمل ھذا المشروع المشترك كواحد من جھود
"CIRA"    لرفع جودة وإمكانیة تجربة التعلم الحدیثة في السوق المصري؛ و ذلك تماشیاً مع خطة

 .الحكومة المصریة إللغاء الدروس الخصوصیة الخارجیة وتحسین جودة التعلیم في مصر

 

Orcas  في مجال تكنولوجیا التعلیم بالمنطقة ھي واحدة من الشركات الناشئة الرائدة 
 ("Ed-Tech")  توفیر خبرات تعلیمیة مرنة ، ل لتعلیمیة المدمجھدمج التكنولوجیا اب یث أنھا تقومح

  .والمساھمة في قصص نجاح ال حصر لھا ، ومساعدة اآلالف من الطالب في رحالت التعلم الخاصة بھم

 

   "CIRA" التنمیة العقاریةشركة القاھرة لإلستثمار و ، تركزل ھذا المشروع المشتركمن خال
 الخطوة األولى للقطاع الخاص فيھى الحكومیة وتعتبر بالتوجیھاتعلى تحسین برامج الدعم مع االلتزام 

 خبرات الشركتین الحكومة على مكافحة الدروس الخصوصیة المحظورة.  من خالل الجمع بین ندةمسا
دیمھا التي یتم تق سیقدم المشروع المشترك للسوق المصري حالً بدیالً ممتاًزا لبرامج التدریس الخاصة

غیر متصلة باإلنترنت كالً من أھداف التعلم ال وعبر اإلنترنت المقدمھ تقلیدیًا. وستغطي ھذه الدورات 
شركة  رساعبر اإلنترنت ومد Orcas   من خالل منصة المدمجالنموذج  تقدیمالنظریة والعملیة.  سیتم 

 .محافظات مختلفة 7مدرسة في  21عددھا البالغ  "CIRA" القاھرة لإلستثمار و التنمیة العقاریة

 

الرؤیھ و  "عند الدخول في ھذه الشراكة ، كان من الضروري العثور على شریك یشاركنا نفس
یقدم تعلیًما عالي الجودة بتكلفة معقولة في المناطق المحرومة حیث أن ھذا المشروع المشترك ،  الروح

والمبتكرین جنبًا إلى  Ed-Techمن الخدمات.  أنا شخصیاً متحمس لرؤیة نتیجة توحید الجھود بین رواد 
جنب مع الالعبین الراسخین في الصناعة ؛  عالوة على ذلك ، فائدة وتأثیر ھذه الشراكة على الطالب 

 "CIRA" شركة القاھرة لإلستثمار و التنمیة العقاریةأحمد القال ، عضو مجلس إدارة  -وأسرھم ".  
 NFX Capitalوالعضو المنتدب لشركة 

 

 

 

 

 



	

 

و ستساعدنا شراكتنا مع  خصص عالي الجودة بأسعار معقولةتفي توفیر تعلیم م Orcas تتمثل مھمة"
على زیادة تأثیرنا من خالل الوصول إلى عدد أكبر  "CIRA" شركة القاھرة لإلستثمار و التنمیة العقاریة

 داخل وخارج القاھرة.  من الطالب المصریین

 شركة القاھرة لإلستثمار و التنمیة العقاریةلالمدارس المملوكة  بالتعاون مع تقدیم خدماتنا التعلیمیة
"CIRA"  بین أفضل ما في كیفیة تعلم الطالب الیوم ألنھ یجمع تواكبسو التى  ھي األولى من نوعھا 

 للغایھتحمسون مكما أننا  غیر المتصل باإلنترنت. ال مباشرم الیالتعلم عبر اإلنترنت مع أفضل أسالیب التعل
ملیون طالب في  20بین إنتشارأً  طرق التعلم بأسعار معقولة وتأثیًرا و حدثأ فى توفیر نمو خدماتنالرؤیة 

 Orcasیذي لشركة حسام طاھر ، المؤسس والرئیس التنف -مصر ".  

 

 "CIRA" شركة القاھرة لإلستثمار و التنمیة العقاریةعن 

) ھي أكبر مزود متكامل لخدمات التعلیم في القطاع الخاص CIRAالقاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة (
  وألف طالب  29.5مدرسة بھا  21المصري. حیث تدیر شركة القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة  

 3كلیة مختلفة، وستُطلق  16ألف طالب في  14.5) التي یبلغ مجموع طالبھا BUCجامعة بدر بالقاھرة (
باإلضافة إلى إطالق المرحلة األولى كلیات أخرى في حرمھا الجامعي بمدینة بدر بالقاھرة باإلضافة إلى 

 ).BUAمن جامعة بدر بأسیوط (

 

 :Orcas شركة عن

تقییمات كما تتیح الالوصول إلى خطط الدروس  حریة تتیح للمدرسین  Orcasمنصة تكنولوجیا التعلیم
 للطالب. مجانیة

 الحصص الدراسیة سواء فردیة لطالب أو مجمعھ لعدد من الطالب كتعلیم مباشر أویمكن للمدرسین تقدیم 
كما  تھاجدولو التصفح، حجز الحصص الدراسیة و  لھم االكتشاف  Orcas توفر حیث عبر اإلنترنت

 .مؤتمرات الفیدیوإمكانیة إعداد  داخل التطبیق و و التواصل مع الطالب أدوات االتصالتوفر 

 22في أكثر من  طالبلل إلكترونىكموقع و   Android )و  (iOS متاحة كتطبیق للجوال Orcas منصة
 .دولة

 

 

 


