
 
 

                                                                       
                                                                                                                                                                          

                                                      
ونية 100معهد تكنولوجيا المعلومات يمنح ن: العنوا ي مجال تصميم األلعاب اإللكتر

افية ف   شهادة احتر
ونية : المصدر   بوابة الوفد اإللكتر
 2022ديسمتر  29 التاري    خ: 

 

 

ونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات  التابع لوزارة االتصاالت  ITIمنحت أكاديمية تطوير األلعاب اإللكتر

افية  100المعلومات وتكنولوجيا  اكة مع  لمطوريشهادة احتر ونية مقدمة من خالل الشر األلعاب اإللكتر

كة  ي  Ubisoft & Knowledge Oneشر
 
اء  ف مجال تصميم األلعاب بعد تدريبهم وتأهيلهم عىل أيدى ختر

 المجال.  ومهندسي 

 

ثرة بصناعة األلعاب يقوم المعهد سنوًيا بتدريب هؤالء الشباب وإعدادهم ليكونوا كوادر منتجة ومؤ 

امج التدريبية المتخصصة عتر أكاديمية تطوير  ونية عىل مستوى المنطقة، وذلك من خالل التر اإللكتر

ونية.   األلعاب اإللكتر

 

ونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات بتدريب  2021/2022خالل عام  تمكنت أكاديمية تطوير األلعاب اإللكتر

افية، وذلك بعد حصولهم عىل  األلعاب مطوريمن  100نحو أكتر من  ونية، ومنحهم شهادات احتر اإللكتر

ة عىل أيدى   المجال.  مهندسي جرعات تدريبية ممت  
 
اء ف  وختر

 

األلعاب  لمطوري السنويبإعداد الملتقر  ITIتقوم أكاديمية تطوير األلعاب بمعهد تكنولوجيا المعلومات 

األلعاب العالمية  مطوريبجمعيات  المرصيع القسم المستقلي   بمقر المعهد بالقرية الذكية، بالتعاون م

 «.ستوديوز 2024»ومؤسسة 

 

 أكتر تجمع 
، وي  هدف إىل دعم صناعة لمطوري سنويُيعد الملتقر تطوير  األلعاب الرقمية المستقلي  

ق األوسط   مرص ومنطقة الشر
 
األلعاب المستقلة بصفة خاصة وتطوير األلعاب الرقمية بصفة عامة، ف

 مجال تكنولوجيا 
 
وشمال أفريقيا؛ كما يعكس حرص الدولة عىل رعاية الشباب الموهوبي   والمبتكرين ف

مجيات واأللعاب الرقمية.   المعلومات وصناعة التر

 

ي أعلن  ITI معهد تكنولوجيا المعلومات
 
ي أغسطس  ف

 أكاديمية تطوير  الماض 
 
عن فتح باب التسجيل ف

ونية من خالل برنامج  ي « منحة التسعة أشهر»األلعاب اإللكتر
 
برمجة األلعاب، والوسائط  مساري ف

 التفاعلية وفنون األلعاب. 

 

 

 

 



 

 

ي ومكثٍف، بما  فن األلعاب بشكٍل مفصٍل  يركز مسار الوسائط التفاعلية وفنون األلعاب عىل دراسة
 
ذلك  ف

 فن بيئة اللعبة والشخصيات وكيفية بناء عالم اللعبة باستخدام محركات األلعاب. 

 

ي تؤهل برامج المعهد المتدربي   لسوق العمل 
 
ونية، باإلضافة إىل مجاالت  ف صناعة تطوير األلعاب اإللكتر

ي إنتاج الوسائط ثالثية األبعاد، والمحاكاة، واأللعاب الجادة 
أغراض غت  ترفيهية. ويكتسب خريجو  تخدم التر

نهم من العمل 
ّ
نامج مصفوفة من المهارات تمك ي التر

 
تخصصاٍت مختلفة، منها مطّور ألعاب، ومصمم  ف

ي النماذج الثالثية األبعاد، ومتخصص الرسوم المتحركة الثنائية والثالثية األبعاد، وفنان 
، وفنان تقت 

 فنان بيئة اللعبة، إىل جانب تخصصات أخرى ذات صلة. المؤثرات البرصية، وفنان شخصيات اللعبة، و 

 

ي يستمر التدريب لمدة تسعة أشهر ويبدأ بدورات تأسيسية 
 
المهارات التقنية والشخصية، ثم دورات  ف

 إىل الجانب 
ا
ي متقدمة يتم فيها دراسة تصميم األلعاب، وصوًل

وع التخرج.  التطبيقر  للعمل عىل مشر

 

نامج من تأهيل عدد من ي الخريجي   للعمل  تمكن التر
 
كات التكنولوجيا، منها   ف ى شر « يوبر سوفت»كتر

فيه»و« جيم لوفت»و ي ، كما نجح بعض «روفيو للتر كات ناشئة حققت نجاًحا   خريجر  تأسيس شر
 
نامج ف التر

ا.  ً  كبت 

 

 

 

 

 


