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آالف  10قال الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة انتهت من تدريب 
مستفيد من شباب الجامعات من مختلف الكليات الهندسية والفنية، من خالل المعسكرات الصيفية 

اعيلية( ومن )القاهرة، أسيوط، اإلسكندرية واإلسم بمحافظات iTiبفروع معهد تكنولوجيا المعلومات 
 داخل مراكز إبداع مرص الرقمية )كريتيفا( بمحافظات )أسوان، المنصورة، المنوفية، المنيا، سوهاج وقنا(. 

 
ي ذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة االتصاالت لتدريب 

امج  200يأت  ألف شاب عىل البر
مليار جنيه لتنفيذ هذه  1.1االتصاالت نحو  المختلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخصصت وزارة

امج.   البر
 

ي مختلف 
 
ي ترصيحات اليوم أن الوزارة حريصة عىل زيادة فرص التدريب للشباب ف

 
وأوضح الوزير ف

التخصصات التكنولوجية، مضيفا أن هناك أهمية لتعظيم القيمة المضافة من قدرات القوة الشبابية 
ا الي ان التدريب يرتكز عىلي فتح افق واتاحة فرص عمل من خالل منصات الع مل الحر ووظيفة تك مشبر

 . ي سوق العمل المحىلي واالقليمي والعالمي
 
 جديد امام العمالة المرصية ف

 
ي السياق، قالت الدكتورة هبة صالح مدير معهد 

 
ان المعهد لديه خطة لزيادة عدد المتدربير  وفق  iTiوف

اتيجية التدريب بوزارة االتصاالت بالتعاون مع الجهات المعنية موضحة ان هناك اقبال كببر من  اسب 
 الشباب عىل برامج المعهد. 

 
ي إحداث أثر من ناحية الجاهزية المبكرة والقدرة 

 
وأضافت تكمن األهمية األول للمعسكرات الصيفية ف

ي علوم االتصاالت ال
 
تطبيقية لشباب الجامعات للربط بير  المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل ف

 وتكنولوجيا المعلومات ومهارات العمل الحر. 
 

أوضحت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، ان المعسكرات الصيفية تقام بشكل سنوي عىل مدار ثالث 
( عىل أحدث التخ ي سوق العمل مثل أمن المعلومات، أشهر )يوليو وأغسطس وسبتمبر

 
صصات المطلوبة ف

ي سوق 
 
ها من التخصصات األكبر طلبا ف مجيات وغبر الفنون الرقمية، علوم البيانات، الذكاء االصطناعي والبر

 العمل. 
 

ي  عىلويحرص المعهد 
 
امج التدريب ف سيخه وتعظيمه لدى شبابنا من  iTi"ترك األثر" عنوان هام لبر لب 

 لتدريبية المقدمة من خالل المعهد". خالل الخدمات ا
 

ي إطار خطة معهد تكنولوجيا المعلومات )
 
ي هذا ف

( إلعداد الكوادر المرصية الشابة بالقدرات الرقمية ITIيأت 
اتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  والقادرة عىل المنافسة المحلية والدولية وذلك انسجاما مع اسب 

ي 
 تسىع لتعزيز المهارات الرقمية للشباب.  المعلومات "مرص الرقمية" والت 

 


