
 
 

                                                                                            
                                                                                                                                                                                   

                        
ونيةن: العنوا ائح اإللكتر ي مجال تصميم الشر

 
 وزير االتصاالت: ندعم قدرات الشباب ف

 المرصي اليوم : المصدر 
اير  19 التاري    خ:   2023 فتر

 
 

ي مجال التكنولوجيا 
 
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تعميق الصناعة المحلية ف

ونيات  .واإللكتر

 

ي لوزير، وأشار ا
 
كت   «المرصى اليوم»ترصيحات خاصة ل  ف

ي ، إىل التر
 
ي المرحلة الحالية عىل العمل ودعم قدرات الشباب  ف

 
 ف

ونية»مجال  ائح اإللكتر ية «تصميم الشر ي ، خاصة أن هذه الصناعة تعتمد عىل المهارات البشر
 
 المقام األول.  ف

 

ي إن مرص لديها مركز متطور « طلعت»وقال 
 
كة متخصصة  35العاصمة اإلدارية الجديدة يضم مدينة المعرفة ب ف ي شر

 
هذا  ف

كات تحت مظلة واحدة هو العمل مًعا، ويتم بناء قدرات الشباب  ي  المرصيالمجال، وإن الهدف من جمع هذه الشر
 
هذا  ف

كات الناشئة  ي المجال وتشجيع الشر
 
معلومات عىل هذا القطاع. وأشار الوزير إىل العمل داخل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا ال ف

ي دعم المهارات الشابة وتعزيز قدراتهم التنافسية من خالل برامج التدريب المتخصصة 
 
أحدث التكنولوجيات الرقمية  ف

ي والموجهة لخلفيات أكاديمية مختلفة لتمكينها من العمل 
 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تمت مضاعفة  ف

انية التدريب  ي مت  
 
 4مرة خالل  56مرة، وكذلك مضاعفة أعداد المتدربي    26وتكنولوجيا المعلومات  مجال االتصاالت  ف

ا إىل أن المهارات المتخصصة 
ً
ي أعوام؛ الفت

 
مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باتت تنمو بشكل مطرد من حيث  ف

ي العدد ومن حيث عمق الكفاءات 
 
 مختلف التخصصات.  ف

 

كات العالمية  وأوضح اتيجية متكاملة لتنمية صناعة التعهيد وتهيئة المناخ الداعم والمحفز للشر أن مرص أطلقت استر

ا إىل أن قطاع  ً ا من مرص؛ مشت 
ً
ي مرص وإنشاء المراكز لتقديم خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود انطالق

 
لالستثمار ف

ي عريضة من الكوادر الشابة، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات يحظ  بقاعدة 
تمثل أحد المقومات الرئيسية لتنمية  التر

ا حرص وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عىل بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم التقنية 
ً
صناعة التعهيد؛ مؤكد

ي مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. وأكد 
 
ي سوق العمل ف

 
ي التوسع لتعزيز قدراتهم التنافسية ف

 
صناعة التعهيد،  ف

كات العالمية إلقامة مراكز متخصصة لها  ي وذلك من خالل جذب الشر
 
ات ومهارات  ف مرص تتم من خاللها االستعانة بختر

ة للشباب  المرصيالشباب  ي خلق فرص عمل متمت  
 
كة خارج مرص؛ وهو ما يسهم ف لتصدير خدمات رقمية لعمالء الشر

ي مجاال 
 
ت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تعظيم القدرات التصديرية لمرص من خالل الحاصلي   عىل التدريب ف

ي المزيد من مراكز تقديم الخدمات العابرة للحدود، 
صدر خدماتها للخارج.  والتر

ُ
 ت

 

اتيجية لدعم استخدام الذكاء  ا استر
ً
أفضل بأعىل كفاءة وبأوسع انتشار لتحقيق  االصطناعي وقال الوزير إن مرص وضعت خطط

ا إىل أن مركز االبتكار  ً ي عائد للقطاعي   العام والخاص؛ مشت 
الذى أنشأته وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات منذ  التطبيقر

ي مجاالت الذكاء  3
 
وعات ترتكز عىل وسائل علمية وتقنية رائدة ف  االصطناعي أعوام يتوىل دراسة وتصميم وتطوير وتنفيذ مشر

ه من التقنيات البا ي زغة؛ معرًبا عن تطلعه لتعزيز التعاون وغت 
كة،  الثنائ  وعات بحثية مشتر بي   البلدين من خالل تنفيذ مشر

ي مجاالت معالجة اللغات الطبيعية، والزراعة، والرعاية الصحية. 
 
 خاصة ف

 


