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ي مدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة، وفدا رفيع المستوى من جمعية استقبلت جام

 
عة مرص للمعلوماتية، بمقرها ف

ي إطار 
 
ي هذا القطاع، وذلك ف

 
ي مجال ريادة األعمال وتشجيع ودعم الطالب للنجاح ف

 
مالئكة األعمال، لتعزيز التعاون ف

. توظيف المعرفة العلمية األكاديمية وتعزيز مفاهيم رياد  ة األعمال عىل المستوى المحىلي والعالمي

 

ي تأسيس منظومة متكاملة لطالبها فيما يتعلق بريادة األعمال، من 
 
اتيجية للجامعة ف ي إطار الخطة االستر

 
ي هذه الزيارة ف

تأتر
ي هذه المجاالت الحيوية، وهو ما أكده المس

 
ي تتبناها الجامعة ف

ة التر امج المتمت   توى الذي أظهره خالل المشاري    ع النوعية والتر
ي االبتكار وريادة األعمال خالل استعراض أفكارهم ومشاريعهم. 

 
 طالب جامعة مرص للمعلوماتية ف

 

كما ناقش الجانبان الفرص المستقبلية التشغيل وريادة األعمال وكيفية التواصل مع صناديق االستثمار الجريء، وأعقب هذه 
وعا ي القت تقييما مرتفعا من وفد جمعية مالئكة المناقشات قيام مجموعة من الطالب بعرض مشر

ت يعملون عليها والتر
 األعمال. 

 

ه  و رحب الدكتور يارس كاظم أمي   عام جامعة مرص للمعلوماتية، بوفد جمعية مالئكة األعمال خالل االجتماع الذي حرص 
لهندسة، والدكتورة هدى مختار الدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا األعمال، والدكتور عمرو المرصي عميد كلية ا

ي عيىس، رئيس قطاع تطوير األعمال بالجامعة، والدكتور عبد المنعم 
عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة أمات 

قاوي رئيس األكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة  التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا  –الشر
كة القرى الذكية. المعلوم  ات، والمهندس عمرو أبو علم العضو المنتدب لشر

 

ي عيىس، رئيس قطاع تطوير األعمال بجامعة مرص للمعلوماتية، إمكانيات الجامعة وكلياتها 
كما استعرضت الدكتورة أمات 

ي مسابقات ابتكارية متعددة. 
 
 وبرامجها األكاديمية، موضحة أن طالب الجامعة شاركوا ف

 

ي عيىس، أن الجامعة تستقطب نخبة من الطالب أوائل الثانوية العامة، وتعمل عىل تحفت   أي طالب 
وأكدت الدكتورة أمات 

ة إىل أن الجامعة أسست مركز لتطوير  ي نقل ابتكاراته عىل أرض الواقع. مشت 
 
يعمل عىل أن يصبح رائد أعمال و مساعدته ف
ي دعم ريادة األعما

 
ى االعمال وهو ما يساهم ف ي النواحي العملية خاصة وأننا نتعاون مع كتر

 
ل وصقل مهارات الطلبة ف

ي قطاع صناعة التكنولوجيا. 
 
 المؤسسات العاملة ف

 

كت   عىل ” وقال سمت  العاليىلي رئيس جمعية مالئكة األعمال: 
تقوم الجمعية بدعم فكرة ريادة األعمال وتوضيح أبعادها مع التر

كات الريادية الجديدة لالنضمام إىل سوق االستثمار، كما ندعم أيضا ونرىع الجانب التنموي، فهدفنا هو مساعد ة الشر
، حيث تهتم  ي إطار دفع عجلة االستثمار القومي

 
ة ومتناهية الصغر ف وعات المتوسطة والصغت  المستثمرين بقطاع المشر

ي قطاع االستثمار المالئكي وزيادة الوىعي االستثماري الخاص 
 
ي الخارج وذلك الجمعية بالمستثمرين ف

 
بهم وفقا لما هو مطبق ف

 .  المعرقلة لالستثمار المالئكي
 من خالل العمل عىل تذليل القواني  

 

ي مجاالت االتصاالت 
 
ق األوسط وإفريقيا ف يذكر أن جامعة مرص للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشر

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم  وتكنولوجيا المعلومات والمجاالت المتأثرة بها، وأسستها 
العاىلي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من 
ي أحدث مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة اإلد

 
 ارية الجديدة. المتخصصي   ف

 

: )علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا األعمال، والفنون الرقمية   4وتضم جامعة مرص للمعلوماتية  كليات هي
ي أحدث مجاالت تكنولوجيا  16والتصميم( وتقدم 

 
برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصي   ف

ونيات وهندسة االتصاالت، المعلومات واالتصاالت مثل: الذكاء ا الصطناىعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة اإللكتر

و  ، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم األلعاب اإللكتر  . نيةوتحليل األعمال والتسويق الرقمي


