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 خبر صحفً للتكرم بالنشر                                                                          0202فبراٌر القاهرة فً  

 التعمير واإلسكانت وإنتل ونهضة مصر وبنك بالتعاون مع مايكروسوف
 بالتقسٌط اقوي محتوي تعلٌمًلتقدٌم  بوك نتمشروع الـفودافون تطلق 

للمرة  أقل سعر ممكننموذج متمٌز لالستفادة من التكنولوجٌا ب الجدٌدة المبادرة  حاتم دوٌدار: 
 مصر من خالل فودافون  األولى فً

 اليي   ،0202فييع عييام  هابوك" احد أهم مشروعات نت فودافون بإطالق مشروع الـ "شركة تحتفل 

جهييود السيسيياهم فييع دعييم بأقل سعر ممكيين، ممييا يحتو  علع اقو  محتو  تعليمع  بوك نت يقدم 
مختلف المراحل الدراسية، خاصة وان التعليم يعييد احييد أهييم سييبل  جودة التعليم فعالمب ولة لتحقيق 
 مجتمع.المستدامة داخل أ   تحقيق التنمية

  شرركة مع رر ميين خييالل ال   يمثل احدث تكنولوجيا فييع العييالم إطالق المشروع نجحت فودافون فع 
وشيياركت  7مايكروسييوفت التييع قييدمت احييدث أنتمتهييا للتشيي يل وينييدو   ,أقوىعشك اتعفيع صك

التعليمييية،  إنتل فع المشروع بأحييدث معالجاتهييا، وقييدمت مهسسيية نهضيية مصيير أفضييل المحتويييات
هرر ةعإلاافررافمع لرر ع ,بالتقسيييطبييوك  ةلنتتوفير  فع ان ليساهمالتعمير واإلسكبنك  وجاءت مشاركة 

عةلعالمع خد معةالنتكنتعةلالسل يعفائقعةلسكعمع نعفودةفونعأسكععوعةقويعشإل معفي

أن فودافييون تحيير   ،الييرسي  التنفييي   والعضييو المنتييد  للشييركة ،حيياتم دويييدار صرح المهنييد 
ت المتكاملة  ات القيمة المضافة، و لك اعتمادا علع احدث ما داسما علع تقديم مجموعة من الخدما

، فضييال ةلع ررال  عرفه العالم من تقنيات فع مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، لخدمة كافيية 
 عن المساهمة فع تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع.

بيييوك الجدييييد يمثيييل نقطييية تحيييول فيييع خيييدمات االتصييياالت وتكنولوجييييا  ةلنرررت مشيييروع  وأكيييد أن
حيييث سيييواك  التطييورات المتالحقيية فييع هيي ا المجييال، بجانيي  تلبييية الطليي  المعلومات فع مصيير، 

المت ايييد علييع هيي ع النوعييية ميين التكنولوجيييا التييع تتيييم فرصيية االسييتفادة ميين خييدمات االتصييال 
  .ت وبأ  مكانوقلكل شراسم المجتمع فع كل واالنترنت 

أن الشييركة سييتوفر   ررد كعامعتسررو قعقارراععةلشررك اتعإل ودةفررونهررانيعفي رريععةلسرر دومن جانبه قال 
الماركات العالمية بإمكانيات متمييي ة حيييث يحتييوق علييب قيير  صييل   أففل بوك من عنتأجه ة 

فضييال ، وسيينة ضييمان 0200، وشاشيية عرضييها XPجيجا، ومعالج أتوم، ووينييدو   062تبلغ سعته 

للسعكعةلنقديعأوعجنيها  0012للدخول علب االنترنت بأسعار تبدأ بسعر  شيك ا ميجابايت 022عن 

 .جن ياع09تقس اعإلقساعشيكيع إلدأع نع

فع المرحلة األولع، ليييتم فودافون  فروع يمكن الحصول علع الجها  الجديد منإلأنهعع   اعأفاف 

، ويمكيين الحصييول علييع الجهييا  شييهور 6فتييرة ليين ت يييد عيين فييع  تو يعييه بشييكل أوسييع لييك بعييد 
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ميين اسييتالم الجهييا   ةلع  ررل مكنليييتمقييدم بعييد مييلء اسييتمارة بنييك التعمييير واالسييكان بدون إلالتقس اع
 خالل يومين.

وعقدعصكحعةألستا عفتحيعةلسإلاعيعكئ سع جلسع دةكةعإلنكعةلتع  رركعوعةاسرر انعوعةلعفرروعةل نتررد ع
.............................................................إلأن............................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

............................................................................................................ 

وقال المهندس طه خميفة المدير العام لشركة انتل مصر: "أن تطوير تقنية المعمومات واالتصاالت 
الساسية لإلقتصاد. ويسرنا أن نكون جزءا من هذا البرنامج من المحركات ا وواستخدام البرودباند ه

كما  الهادف الى توفير أجهزة الكمبيوتر لممصريين الذين لم يسبق لهم استخدامه من قبل. و الضخم
 ".  بالتعاون مع فودافون اختراق االنترنت والكمبيوتر في مصر نتطمع إلى زيادة نسبة اننا

عام شركة مايكروسوفت مصيير" "تفخيير الشييركة داسمييا بالمسيياهمات  ويقول أيمن عبد اللطيف مدير
فييب المبييادرات التعليمييية التييب تسييتهدف توسيييع أرضييية اسييتخدام تكنولوجيييا المعلومييات بييين طلبيية 
المدار ، وتعمل الشركة مع الهيسات الحكومية وفق العديد من المبادرات فب هيي ا االتجيياع، ونسييعد 

درة التييب تجمييع الهيسييات الحكومييية والقطيياع الخييا  لتييوفير أجهيي ة اليوم بالمشيياركة فييب هيي ع المبييا
للطلبة بأسعار معقولة وهو األمر ال ق يتيييم للطلبيية اقتنيياء أجهيي ة نييت بييوك تسيياعدهم علييب التفييوق 
الدراسب وتمنحهم الفرصة للتعامل مع شييبكة االنترنييت ودخييول عييالم تكنولوجيييا المعلومييات مبكييرا 

 ته االيجابية علب قوة العمل المصرية المههلة مستقبال"األمر ال ق يكون له انعكاسا

أن المشروع الجديد سيساهم (Nahdet Misr Title to be added) ح دع إلكةه مععةألستا وقال 

فع دعم الجهود الحكومية لتنمية العملية التعليمية، حيث يمكن للمستخدمين االسييتفادة ميين المحتييو  
التعليمع المتاح عبر الـ نوت بوك لكافة المراحل الدراسية من االبتداسع وحتب الثييانو  ميين منيياهج 

بريتانيكييا التعليمييية عبيير فييع موسييوعة  و ارة التربييية والتعليييم، بجانيي  اشييتراك مجييانع لمييدة عييام
 .مع وجود ترجمة عربية االنترنت

 

 ـ نهاية ـ

 للمزيد من المعلومات يرجي االتصال بـ :

 ريهام زهرة                                                      جيهان محمود                                    
 أخصائي أول العالقات العامة                                   مدير العالقات العامة          

 فودافون مصر                                                   فودافون مصر        
Riham.zahra@vodafone.com                        Jihan.mahmoud@vodafone.com 
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