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 الدولية كير هيئةببلتعبون مع 

من الحاسبات صديقة الطالب في مدارس  055االستخدام األمثل ل  تؤّمنإنتل 
 المنيا وبني سويف

 

تقديم ب العالم إلى األمام"في إطار التزام برنامج إنتل " :0505نوفمبر،  24القاهرة، مصر، 
 إنتل ن منمتطوعيالعدد من  قامرقمية، التقنية التسييل الوصول إلى الحمول التعميمية المعتمدة و 

 اتحاسبمن ال 022العام الماضي عمى  حصمتكانت قد مدرسة  02منظمة "كير" بزيارة و 
تدريب المعممين وتقديم إلى تحديث  . وىدفت الزيارةبتقنية إنتل المدعومة الصديقة لمطالب

 ممكنة. ذه األجيزة بأفضل طريقةوضمان استخدام ى اسباتالصيانة الالزمة لمح
 

والذي ييدف الي حصول األطفال  الدولية كيربرنامج التعميم بييئة   معومن خالل التعاون 
مدرسا وفني كمبيوتر  02، قام متطوعو إنتل بتدريب الميمشين عمي فرص تعميمية متكافئة وجيدة

 . بمحافظتي المنيا وبني سويف مدرسة مختمفة 02من 
 

إنتل العالمي تجاه العممية التعميمية واالختراق المتزايد لتكنولوجيا  وتعد ىذه المبادرة جزءا من التزام
المعمومات واالتصاالت في مصر والعالم العربي. والتزمت إنتل من خالل شراكتيا مع وزارة 

جياز حاسوب إلى الوزارة وذلك بموجب مبادرة بدأت  00222التربية والتعميم في مصر بتقديم 
حاسوب إلى مدارس  00222. وقد تبرعت إنتل حتى اآلن بأكثر من وال تزال مستمرة 0222عام 

 في عدد من المحافظات المصرية. 
 

 لتكنولوجيا المعمومات التربية والتعميممعاون وزير احمد طوبال  دكتوروتعميقا عمى ذلك قال ال
ع إن جيودىا المستمرة لمتعاون محيث "نحن ممتنون لمدعم الذي تقدمو إنتل ليذا المشروع، 
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. ونحن القائمين عمى التعميم تعزز قدرات الشباب المصري عمى التنافسية عمى الساحة العالمية
 ". نتطمع إلى مزيد من التعاون لزيادة عدد المستفيدين في المستقبل القريب

 
توفير التقنية شركة إنتل مصر "إن  تطوير األعمال في مدير ىشام عرفةيد سوبدوره قال ال

فمكي يكون اإلنسان مبدعًا . "العالم إلى األمام"أىم أىداف برنامج إنتل  ىما أحد الرقمية والتعميم
. وسنواصل متابعة التزاماتنا التعميمية لضمان التواصل الرقميكون متعمما وقادرا عمى يجب أن ي

 حصول المعممين والطالب في المنيا وبني سويف عمى أفضل الفوائد من مساىماتنا".
 

ممتنون في مصر: "إننا  الدولية كيرىيئة وبدورىا قالت أريج حجازي، مديرة برنامج التعميم في 
تطوير مجتمعاتنا. إن مثل ىذه في جيودنا لدعميا المستمر في  إنتل بالتعاون المشترك مع 

، وخمق مناخ المبادرات تساعدنا عمى دفع الشباب المصري لالنخراط في التنافس الرقمي العالمي 
وذلك بتييئتيم  وتوفير فرص ليم لبناء مستقبل مشرقتعميمي أفضل لألطفال في صعيد مصر 

 ."لمواكبة التطورات العالمية ةبالميارات الالزم
 

ىي حاسبات صغيرة محمولة تعمل  إنتليشار إلى أن الحاسبات صديقة الطالب المدعومة بتقنية 
والصديقة  ات القوية والمعقولة الثمنوتيدف ىذه الحاسب وطورت خصيصًا لمطالب. كاملبشكل 
خمق بيئة تعميم مناسبة متصمة باالنترنت الستخدامات الطالب متعمم تألن تكون أداة ل لمطالب
وتشتمل ىذه البيئة التعميمية من شخص إلى شخص عمى جياز كمبيوتر محمول لكل  اليومية.

في القرن الحادي والعشرين. طالب ومعمم لممساعدة عمى اكتساب الميارات والمعرفة الالزمة 
، والمصمم خصيصا لمطالب ، بسيولة إنتلبتقنية  الحاسب صديق الطالب المدعومويمكن إدماج 

 في الصفوف المدرسية كما يمكن حممو بسيولة نظرا لوزنو الخفيف.
  

 انتهى
 

 عن شركة انتل 
ي التكنولوجيات الضرورية التي في إبداعات الحوسبة حيث تصمم وتبن عالمي رائد( ىي INTCإنتل )ناسداك: 

 تشكل االساس الجيزة الحوسبة في العالم. لمزيد من المعمومات يمكن زيارة المواقع:
com/pressroomwww.intel. 
blogs.intel.com 
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. تعمل المنظمة مع الفقراء في 5490عام كير، وىي منظمة إنسانية رائدة تكافح الفقر في العالم،  ىيئةتأسست 
بمدًا وتساعد عمى تمكين المجتمعات لمواجية األخطار الكبرى التي تيدد بقاءىم. وتركز المنظمة  20أكثر من 

بيدف تحسين التنمية الصحية والتعميمية واالقتصادية ألن التجربة أثبتت أن إنجازات المرأة تحقق  المرأةعمى 
ائمتيا. كما تمتزم كير بتقديم مساعدات إلنقاذ حياة الناس في أوقات األزمات والمساعدة في فوائد كبيرة لكامل ع

إعادة بناء مجتمعات أكثر أمانًا وقوة بعد ذلك. ونحن نناصر السياسات التي تدافع عن كرامة جميع الناس 
 قر. فوتسعى إلى القضاء عمى ال

 


