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 حاسب 0888مبادرة إطار انتل تحقق خطوة أخرى في 
 فى مصر لخدمة التعميم المتطور صديق لمطالبانتل تتبرع بألف حاسب 

 
انتل والمدير العام  شركة رئيس نائبكريستيان موراليس، أعمن : 2808يونيو  22القاهرة، مصر 

ىامة أخرى في مبادرة  خطوةإلى القاىرة عن اليوم خالل زيارتو  ، فريقياأأوروبا والشرق األوسط و  لمنطقة 
 تقديممن خالل تجاه المجتمع  وذلك في دليل آخر عمى التزام الشركة المستمر انتل من حاسب 0888

 من القادم الجيل واليصبح لمقرن الحادي والعشرين الطالب بالميارات التعميمية تجييزو  اتالتقني أفضل

  المبدعين.
 

التزام الشركة تجاه التعميم في العالم وسعييا لزيادة استخدام تكنولوجيا  في إطارويأتي ىذا اإلعالن 
وزارة التربية والتعميم  مع  شراكتيانو جزء من ، كما أالمعمومات واالتصاالت في العالم العربي ومصر

. وقد تبرعت انتل حتى ىذا التاريخ بستة 6822- 6882الفترة  خاللحاسب  0888المصرية بتقديم 
 آالف حاسب لممدارس في العديد من محافظات مصر.

 
وسيتم تركيب إضافي،  مدعومة بتقنية انتل ألف حاسب صديق لمطالب توزيعسيتم  6828بحمول يوليو و 

خمسمائة المتبقية فسيتم توزيعيا من خالل ال الحاسباتخالل وزارة التربية والتعميم. أما نمنيا م 088
شراكات خاصة وعامة مع مشروع "التكنولوجيا وتحسين األداء التعميمي" الذي تمولو الوكالة األمريكية 

مع وزارة التربية مدرسة ابتدائية. ويعمل ىذا البرنامج بشكل وثيق  62لمتنمية الدولية )يو اس ايد( في 
والتعميم ويشتمل عمى تدريب مكثف لممدرسين بيدف تحسين جودة عمميات التعميم والتعمم من خالل 

لمدعومة بتقنية انتل إلى الحاسبات الصديقة لمطالب ااستخدام التكنولوجيا. وسُيدخل المشروع استخدام 
الرقمية التي طورىا البرنامج الفصول  الدراسية وسيعزز استخداميا من خالل حزمة من الموارد 

 صديقة الطالبالستخداميا من قبل المدرسين والطالب حول كيفية االستفادة القصوى من الحاسبات 
 بتقنية انتل في البيئة الصفية اليومية. المدعومة
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وسيتمكن الطالب من محافظات مختمفة في أنحاء مصر ومن بينيا محافظة القاىرة واإلسكندرية والجيزة 
أكتوبر والفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وأسوان وأسيوط من الحصول عمى تجربة تعمم  2ن واو وحم

تمكن الطالب من خمق بيئة تعمم تفاعمية وتعاونية تزودىم بالميارات والقدرات لمتنافس في  2:2الكترونية 
 السوق العالمي.

 

وما ‘ العالم إلى األمام‘في برنامج انتل وتعميقا عمى ذلك قال موراليس: "إن ىذه المبادرة ىي إنجاز آخر 
نيدف إلى تحقيقو ىو تزويد الطالب المصريين بميارات القرن الحادي والعشرين المطموبة لمتنافس في 

 عالم اليوم" مؤكدا عمى أن ""التعميم واالبتكار عامالن ميمان في إرساء األسس لشباب المستقبل".
 
موراليس زكي بدر، وزير التربية والتعميم عن ترحيبو بزيارة السيد الدكتور احمد معالي عرب من ناحيتو أو 
في دعم تطوير تكنولوجيا المعمومات داخل المجتمع  امتنانو لمدور الفاعل الذي تطمع بو شركة انتلو 

وقال .صاحبة النصيب األكبر من مبيعات شركة انتل بمصر، زارة التربية والتعميمالمصري وبخاصة في و 
ركات الشركة في تدريب العديد من المدرسين والطالب عمى استخدام التكنولوجيا في "من خالل مشا

التعميم وتوفير كل ما ىو جديد لتيسير العممية التعميمية من برامج وأجيزة، نأمل في توفير الحاسبات 
 ألكبر عدد ممكن من الطالب في اقصر فترة ممكنة".  المدعومة بتقنية انتل صديقة الطالب

 

ندريا بوش رئيسة برنامج "التكنولوجيا وتحسين األداء التعميمي": "نحن مسرورون أمن جانبيا قالت 
المدرسين والطالب من  صديقة الطالبلمتعاون مع انتل في ىذه الجيود. وستكمن حمول الحاسبات 

 المحمولة إلى غرف الصف ودخول عالم التعمم التفاعمي". إحضار أجيزتيم
 

المدعومة بتقنية انتل ىي حاسبات صغيرة محمولة تعمل بشكل  يقة الطالبداسبات صالحيشار إلى أن 
 الحاسبات صديقة الطالبتام وطورت خصيصًا لمطالب الصغار )حتى السادس االبتدائي(. وتيدف ىذه 

الثمن ألن تكون أداة لمتعمم تيدف إلى خمق بيئة تعميم مناسبة والمعقولة القوية  المدعومة بتقنية انتل
ىذه عمى منح كل طالب  2:2متصمة باالنترنت الستخدامات الطالب اليومية. وتشتمل بيئة التعميم 

ومدرس جياز الحاسب الخاص بو لمساعدتو عمى الحصول عمى الميارات والمعرفة المطموبة في القرن 
اب في الحادي والعشرين. ويمكن دمج ىذه األجيزة المدعومة بتقنية انتل والتي طورت خصيصًا لمشب

 التعميم بسيولة في الصف الدراسي كما أنو من السيل حمميا لخفة وزنيا.
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 عن برنامج "التكنولوجيا وتحسين األداء التعميمي"
مدرسة  00"التكنولوجيا وتحسين األداء التعميمي" ىو مشروع غير حكومي يعمل في برنامج يشار إلى أن 

" تستخدم التكنولوجيا، كما تجري أعمال التطوير المدرسية في عامة تجريبية يتم تحويميا إلى "مدارس ذكية
كتوبر والفيوم وبني سويف والمنيا وقنا أ 2ن وامحافظة القاىرة واإلسكندرية والجيزة وحمو كل من محافظات 

 وأسوان وأسيوط.
 

 في التعميم وانتل  الطالب المدعومة بتقنية انتل معمومات عن الحاسبات صديقة
 لمواقع التالية لمزيد من المعمومات الرجاء زيارة ا

http://www.classmatepc.com  
www.intel.com/educationhttp:// 

 
 عن برنامج انتل "العالم إلى األمام"

والرعاية الصحية ودعم  إلى تحسين مستويات التعميم« األمامالعالم إلى »وتسعى إنتل من خالل برنامجيا 
أنحاء العالم، وذلك بتسريع وصول الناس  المشروعات الناشئة والخدمات الحكومية في البمدان النامية في

 .ومحتويات اإلنترنت المحمية إلى الحاسبات واستفادتيم منيا وتوفير االتصال

 قع التالية لمزيد من المعمومات يمكن زيارة الموا
www.intel.com/changingtheworld 

www.intel.com/intel/worldahead/index.htm. 

 
 عن شركة انتل 
المتخصصة في ابتكارات السيمكون وتطوير تكنولوجيات ( ىي الشركة العالمية INTCإنتل )ناسداك: 

 الدعم المستمر لمناس في عمميم وحياتيم. تقديم ومنتجات ومبادرات بيدف
 لمزيد من المعمومات يمكن زيارة المواقع

www.intel.com/pressroom 
blogs.intel.com . 

 

 

  اندول مه وغيرها انمتحدة انواليات في اوتم نشركة تيتانتجار عالمتان هما اوتم وشعار اوتم *

 نآلخريه مهكية األخرى انتجارية وانعالمات األسماء تكون قد *
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