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تداعياتها عىل قطاع تكنولوجيا المعلومات « ١٩ -كوفيد»ألقت تداعيات أزمة جائحة كورونا المستجد 

، وكانت رؤية الرئيس عبدالفتاح واالتصاالت، الذى يشهد أزىه  عصوره، وتصدر القطاع المشهد ليبقى

اتيجية بناء مرص الرقمية منذ اليوم األول  السيىس سابقة كل التوقعات العالمية، حيث أرص عىل تنفيذ استى

لتوليه مهام منصبه، ووضع نصب عينيه االعتماد عىل أدوات حديثة إلدارة الدولة تبدأ بإنشاء قواعد 

ات السليمة لجميع الملفات الحيوية، واالعتماد عىل التكنولوجيا الحديثة والبدء فى منظومة التحول البيان

ا فى العالم.  ٥٠الرقىم والشمول الماىل لوضع مرص فى مكانة مرموقة ضمن أفضل 
ً
 اقتصاد

اف كانت المهمة صعبة وشبه مستحيلة مع البنية التحتية المتواضعة، غتر أن الرئيس لم يقبل بأنص

ى أفضل الدول فى هذا  الحلول، وطالب مسئوىل القطاع باستعادة مرص مكانتها اإلقليمية والدولية بير

٪ 16.6المجال، فانطلق القطاع برسعة الصاروخ، ليحقق أعىل معدالت نمو فى تاريخه منذ نشأته بنسبة 

 وتربعت مرص عىل عرش قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة. 

الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، فى حوار « الدستور»ا الصدد، التقت فى هذ

خاص، كشف فيه عن تفاصيل خطة الحكومة الستكمال تنفيذ منظومة التحول الرقىم والشمول الماىل، 

وع بشكل مستمر، ويس ا إىل اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها خطوات تنفيذ المرسر ً وع مشتر تهدف المرسر

 بدًءا من شهر أغسطس المقبل. « أون الين»خدمة حكومية  ٨٠إتاحة 

وعات أهم عن ماذا .. بداية   المدرجة المشر
 
 حالًيا؟ الوزارة أجندة ف

فى الحقيقة، الدولة توىل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أهمية قصوى، والدليل عىل ذلك زيادة  -

مليار جنيه، وهذا يضع عىل  ١٥العام الماىل الحاىل، حيث تم تخصيص مخصصات الوزارة فى موازنة 

وع بناء  وعات التكنولوجية، وأبرزها مرسر ة تجاه تنفيذ واستكمال المرسر مرص »عاتقنا مسئولية كبتر

وع «الرقمية وعات، منها ميكنة الخدمات الحكومية ومرسر ، الذى يقع تحت مظلته العديد من المرسر



وع توصيل مد كابالت استكمال البنية التحتي وع « الفايت  »ة للقطاع ومرسر إىل المبانى الحكومية، ومرسر

وع بناء   الوزارات المختلفة، ومرسر
ى
يحظى باهتمام القيادة السياسية، « مرص الرقمية»التحول الرقىم ف

وع ال يخص وزارة االتصاالت  وع بشكل مستمر، وهذه المرسر وهناك متابعة دورية لخطوات تنفيذ المرسر

ى كل الوزارات. وحده  ا بل يحتاج إىل التكامل والتوافق بير

ونًيا؟ الحكومية الخدمات منظومة الدولة ستتيح كيف  لكن  إلكتى

ونية، التى تحقق العدالة االجتماعية،  - نسابق الزمن إلطالق وإتاحة منظومة الخدمات الحكومية اإللكتى

ى جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وهذه  المنظومة ستتيح للمواطن الحصول عىل وتؤدى إىل تحسير

الخدمة عت  عدة وسائل تتالءم مع ثقافة المواطن وعاداته وتعليمه، تشمل أوىل الوسائل عت  بوابة 

ل ودون الحاجة للذهاب إىل أى  ى ونية، وهذا يعتى حصول المواطن عىل الخدمة من المتى الحكومة اإللكتى

ونى بإدخال الرقم القوىم وسيقوم مكان، حيث يتيح النظام إمكانية طلب الخدمة  من خالل الموقع اإللكتى

باستخراج كل البيانات التى تخص المواطن دون الحاجة إىل األوراق أو المستندات التقليدية « السيستم»

ونى للتأكد من هوية المستخدم المتعامل مع  ، كما أن كل «السيستم»وباستخدام خدمات التوقيع اإللكتى

الخاصان به، وسوف يتحقق النظام من هوية المستفيد « الباسورد»المستخدم وشخص سيتاح له اسم 

ا من خالل إرسال رسالة نصية عىل التليفون المحمول الخاص بالمستخدم، وسيتم الدفع بعدة طرق، 
ً
أيض

ا كارت»منها بطاقة االئتمان  ى ونى أو الدفع « الفتر كات الدفع والتحصيل اإللكتى أو الدفع عن طريق إحدى شر

عند التسلم، وهذا سيحقق طفرة فى تلقى المواطن الخدمة، أما الوسيلة الثانية فباستخدام تطبيقات 

الهاتف المحمول، وتتيح للمواطن نفس الخطوات السابقة للحصول عىل الخدمة ويمكن الدفع عت  

ونية الخاصة بالمستخدم عىل  لوسيلة الثالثة ، أما ا«موبايل بانكينج»بخاصية « الموبايل»المحفظة اإللكتى

فعت  الذهاب إىل أقرب مكتب بريد لمحل اإلقامة وهذه الوسيلة لألشخاص الذين ال يجيدون التعامل مع 

يد بالنيابة عن المواطن بإدخال البيانات  التكنولوجيا أو استخدام الحاسب اآلىل، حيث يقوم موظف الت 

ا رسالة نصية عىل هاتفه المحمول والتحقق من الهوية الشخصية لمتلقى الخدمة وستصل المستفيد 
ً
أيض

لتأكيد العملية، أما الوسيلة الرابعة فتكون عت  مراكز الخدمات المتكاملة والمراكز التكنولوجية بالمحليات 

ا عت  مراكز  ً وهذه الخدمة مخصصة لكبار السن واألشخاص ذوى اإلعاقة، بهدف « كول سنتى »وأختر

له دو  ى  ن أى تعقيدات أو صعوبات. حصول المواطن عىل الخدمة من متى

 

 



ونية؟ الحكومة خدمات عىل الحصول المواطن بمقدور  سيكون مت   لكن  اإللكت 

خدمة حكومية مميكنة بحلول شهر أغسطس المقبل، وهذه الخدمات عبارة  ٨٠تستهدف الدولة إتاحة  -

الداخلية وتشمل استخراج حزم، األوىل حزمة خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة  ٤عن 

بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين وإضافة عضو أو حذف عضو، وكل ما يخص هذه الخدمة، والحزمة 

الثانية خدمات التوثيق والتقاضى بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تتيح خدمة إصدار جميع التوكيالت 

مة الثالثة خدمات المرور بالتعاون مع وإقامة الدعوى المدنية وخدمات الشهر العقارى األخرى، والحز 

وزارة الداخلية والنيابات العامة وتشمل خدمات تجديد رخصة القيادة والمركبات وتحصيل ودفع 

ى اإلجبارى، أما الحزمة الرابعة فتخص خدمات االستثمار  مخالفات الستر وشهادة المخالفات والتأمير

خدمة  ٦٠خطيط واإلصالح اإلدارى عن طريق إتاحة نحو بالتعاون مع الهيئة العامة لالستثمار وزارة الت

كة وإضافة  ونية بمراكز خدمات المستثمرين عىل مستوى الجمهورية للتيستر عليهم، منها تأسيس شر إلكتى

ى والدعوة للجمعية العمومية وكل ما  كة أو المساهمير أو حذف عضو مجلس إدارة وتعديالت فى هيكل الرسر

كات، وهذ الخاص بكل « الباركود»ا بعد التأكد من الهوية الرقمية للمستخدم من خالل يتعلق بإنشاء الرسر

ونى »شخص بتفعيل خدمات   «.التوقيع اإللكتى

 الجديدة؟ اإلدارية العاصمة إىل لالنتقال الوزارة استعدادات ما 

ى البنية المعلوماتية لخدمات االتصاالت داخل  - وعات تجهتر العاصمة وزارة االتصاالت تقوم بتنفيذ مرسر

اإلدارية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم االنتهاء من التطبيقات الخاصة بكل وزارة، وجاٍر تنفيذ 

دار بنظام 
ُ
ى الوزارات المختلفة، والعاصمة اإلدارية نموذج للمدن الذكية التى ت كة بير التطبيقات المشتى

ونى متكامل وتحقق التكامل، كما أن دوالب عمل الحكومة سيع مل دون أوراق أو طرق تقليدية، وتم إلكتى

ى للعاصمة عىل أدوات تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع هذه التكنولوجيات  ى المنتقلير تدريب الموظفير

الحديثة التى تعتمد عىل الذكاء االصطناىع، وتم االنتهاء من تنفيذ احتياجات كل وزارة فى الىح الحكوىم من 

ات للشبكات وأجهزة الحاسب  ى  اآلىل وأدوات تكنولوجيا المعلومات. التجهتر

 

 

 



اته؟ وأهم االتصاالت قطاع نمو  نسبة تبلغ كم  مؤشر

ارتفعت معدالت نمو قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واستطاع خالل العام الماىل الماضى  -

 ٪، كما بلغ١٦.٦مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو  ٩٣.٤تحقيق ناتج محىل يقدر بنحو  ٢٠١٨٢٠١٩

 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
ى
مليار جنيه، وبلغت نسبة  ٣٥.٧٧إجماىل االستثمارات المنفذة ف

 الناتج المحىل اإلجماىل للدولة نحو 
ى
٪ لصادرات مرص ١٠٪، باإلضافة اىل نمو ٤مساهمة القطاع ف

ىك التليفون ال ٣.٦التكنولوجية، التى تجاوزت  مليون  ٩٥.٥محمول نحو مليار دوالر، كما بلغ عدد مشتى

نت نحو  ك، كما بلغ عدد مستخدىم اإلنتى نت األرضى  ٤٨مشتى ىك اإلنتى مليون مستخدم، وبلغ عدد مشتى

نت المحمول نحو  ٧.٥نحو  ك، فيما بلغ عدد مستخدىم اإلنتى مليون مستخدم والتليفون  ٤٥مليون مشتى

ات جيدة ويستهدف ال ٩.٥األرضى  ك، وتعد هذه المؤشر ا فى حجم االستثمارات مليون مشتى ً قطاع نمًوا كبتر

ا فى مساهمته فى الناتج المحىل اإلجماىل. 
ً
 المستقبلية، وأيض

 إىل أين وصلت؟.. «الرقمية والتطبيقات األلعاب إلبداع إفريقيا »: بعنوان رئاسية مبادرة هناك كانت

 ١٠تنمية القدرات وتأهيل  «إفريقيا إلبداع األلعاب والتطبيقات الرقمية»تستهدف المبادرة الرئاسية  -

ى  آالف شاب مرصى وإفريقى عىل تطوير األلعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفتر

كة مرصية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من  ١٠٠تأسيس  شر

كات العالمية والوزارات والمؤسسات فى مختلف الدول اإلفريقية، حيث سجل لاللتحاق بالمبادرة حتى  الرسر

مساًرا  ٢٤دورة تدريبية فى  ١٠٦٦٩دولة فى قارتنا اإلفريقية، كما تم تقديم  ٢٠شاًبا من  ٩١٩٨اآلن 

ا، كما تم تخري    ج 
ً
كة ناشئة مرصية  ٢٨متدرًبا من المبادرة، واستفادت منها حواىل  ٢١٣٥تكنولوجًيا حديث شر

ونية»ق وإفريقية. ولقد تم إطال وىه المسابقة األوىل من نوعها « كأس إفريقيا للتطبيقات واأللعاب اإللكتى

كات الناشئة فى مراحلها المبكرة، منصة مهمة الستعراض  فى قارة إفريقيا، حيث توفر لرواد األعمال والرسر

وعاتهم التجارية فى هذا المجال، باإلضافة إىل جوائز مالية  ٦٠ومنح بإجماىل  أفكارهم االبتكارية وتقديم مرسر

كة ناشئة من  ١٩٢ألف دوالر، وتقدم للمسابقة  ا وشر
ً
دولة إفريقية، ووصل للنهائيات التى تم  ١٢فريق

كة من  ٣٠تنظيمها فى مرص  ا وشر
ً
 دول إفريقية.  ٩فريق

 

 

 



 ؟«رواد تكنولوجيا المستقبل»ائج مبادرة نت عن ماذا 

 « المستقبلرواد تكنولوجيا »تعد المبادرة الرئاسية  -
ى
  ٤٥منصة رقمية لتوفتر التدريب ف

ى
مساًرا تدريبًيا ف

كات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات  ى الرسر تخصصات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كت 

 المبادرة 
ى
دورات  ٣٣٨٠٤شاًبا، حيث تمت إتاحة  ٥٠٩٤شاًبا وتخرج  ٢٧٣٨١عالمية، ولقد سجل ف

ى والمت نامج التدريت  تدريبية للخريجير ا الت 
ً
، وتضم المبادرة أيض ى ى الحاليير مىح  المستقبل»دربير ، وهو «مت 

ين، ويمنح شهادة معتمدة  ى مجة لطلبة الصف األول الثانوى المتمتر  أساسيات الت 
ى
منحة تدريب مجانية ف

، ولقد تم تخري    ج « يوداسيتى »من المنصة العالمية  ونى  ة. محافظ ٢٧متدرًبا من  ١٠٦٤للتعلم اإللكتى

 مالمحها؟ أبرز  فما  بالمحافظات، التكنولوج   اإلبداع مراكز  إلنشاء خطة الوزارة تمتلك

مجمعات لإلبداع التكنولوج  تضم فروًعا لمعاهد التدريب التابعة للوزارة فى الجامعات  ٦جاٍر انشاء  -

المجمع معامل اإلقليمية، تضم المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وأسوان وجنوب الوادى، ويضم 

ونيات، وحاضنات تكنولوجية  مجيات واألنظمة المدمجة وتصميم اإللكتى  الت 
تكنولوجية متخصصة فى

كات الناشئة، باإلضافة إىل قاعات للتدريب المتخصص فى مجاالت  كة للرسر لألعمال، ومساحات عمل مشتى

 متعددة، منها الذكاء االصطناىع وعلوم البيانات وأمن المعلومات. 

 للشباب؟ الرقمية المهارات لتنمية الوزارة خطة عن وماذا 

ية بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  - تستهدف الوزارة خطة قومية إلعداد وبناء الكوادر البرسر

وتنمية المهارات الرقمية فى مجاالت التكنولوجيا المختلفة والقادرة عىل قيادة عمليات التحول الرقىم، 

، وتتيح الوزارة وجهاتها التابعة ٢٠١٩رب فى مجاالت التكنولوجيا المختلفة بنهاية ألف متد ١٣وتم تدريب 

امج والمبادرات مثل  ، وكذلك عت  منصات رقمية، ويعد من أبرز الت  التدريب عت  أسلوب التدريب المباشر

ات لتدريب الشباب فى عدد من التخصص« مهارة تك»مبادرة التعلم الرقىم من خالل المنصة الرقمية 

ك فى هذه المبادرة  ١٠التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خالل  متدرب من  ٩٨٤٠٠مسارات، واشتى

متدرًبا حصلوا بالفعل عىل شهادات معتمدة من خالل هذه المنصة، إىل  ١٧٠٣٢جميع المحافظات، منهم 

ى معهد تكنولوجيا المعلومات مع منصة التدريب العالمية  اكور »جانب التعاون بير  ٥٠٠٠إلتاحة « ستر

منحة تدريبية مجانية معتمدة لكل الفئات العمرية فى مجاالت التكنولوجيا المختلفة، كما تم إطالق منحة 

المجانية لتدريب الشباب فى مجاالت تكنولوجيا المعلومات المتطورة وذات الطلب « مستقبلنا.. رقىم»



ى الق اكة بير اضية بالرسر ايد من خالل أكاديمية افتى ى ى العام والخاص، حيث تستهدف المنحة تدريب المتى طاعير

١٠٠  . ونى  مجاالت برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق اإللكتى
ى
 ألف شاب وشابة ف

وع وع هو  الرقىم التحول مشر ة، فإىل أين وصل اآلن وما أبرز من الوزارة عليه تعمل ضخم مشر ذ فت 

 مستجداته؟

وع القوىم  - للبنية المعلوماتية للدولة المرصية بالتعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية نعمل عىل تنفيذ المرسر

وع نقل الحكومة إىل العاصمة اإلدارية  ٧٧لربط أكتر من  قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وجاٍر تنفيذ مرسر

، وذلك بالتعاون مع ا
ى
 األداء الحكوىم الرقىم التشارىك ال الورف

ى
لقوات الجديدة، التى تمثل نقلة نوعية ف

 المسلحة المرصية ووزارة التخطيط. 

وقراطية الروتي    عىل للقضاء جهودكم وما    والبت 
 
 اإلدارى؟ الجهاز  ف

وعات بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء  - نعمل عىل تنفيذ عدد كبتر من المرسر

ى بشكل  ى منظومة رقمية متكاملة مؤمنة، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنير مبسط يقضى عىل الروتير

اط الحاجة للذهاب إىل مقر تقديم الخدمات، حيث تم إطالق عدد كبتر من  والفساد، مع إتاحتها دون اشتى

وع التحول  ا عىل االنتهاء من تنفيذ مرسر
ً
، ونعمل أيض ى الخدمات الحكومية الرقمية وإتاحتها للمواطنير

ات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد الرقىم بمحافظة بورسعيد كمرحلة أوىل، وميكنة القطاع

ا لتعميم التحول الرقىم فى 
ً
البيانات الموحدة للدولة، وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيد

وع ميكنة  اتيجية والتنموية للدولة، إىل جانب تنفيذ مرسر ا للخطة االستى
ً
كل محافظات الجمهورية، طبق

ى الصىح الشامل فى محا ، ووزارة الصحة التأمير فظة بورسعيد كمرحلة أوىل بالتعاون مع وزارة اإلنتاج الحرن 

وع تطوير أنظمة العمل بالهيئات الثالث  ى الصىح الشامل، وهيئة »والسكان، ويتضمن المرسر هيئة التأمير

 «.االعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية والمستشفيات التابعة لها

 

 

 

 



  بذلتم
 
ا  لالتصاالت التحتية البنية تطوير  ف

ً
ة  جهود  آخرها؟ فما  كبت 

 إطار خطة  ٥٣٠٠جاٍر االنتهاء من ربط  -
ى
مبتى حكوىم بشبكة األلياف الضوئية قبل نهاية سبتمت  المقبل ف

ألف مبتى حكوىم عىل مستوى الجمهورية بهذه  ٣٢لربط كل المبانى الحكومية، التى يبلغ عددها نحو 

رار تقديم خدمات مليارات جنيه، من أجل ضمان استم ٦شهًرا، وبتكلفة تصل إىل  ٣٦الشبكة خالل 

نت، كما يتم تنفيذ خطة عمل متكاملة  ى دون االعتماد عىل شبكة اإلنتى ة للمواطنير ى حكومية رقمية متمتر

لتطوير البنية التحتية عىل مستوى جميع محافظات الجمهورية من خالل تطوير وتوسيع كل من الشبكة 

اسل، وكذلك الشبكة الفقر   نرسر وحدات الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التى
ى
ية، والتوسع بقوة ف

ا عىل كابالت األلياف الضوئية، وذلك بالتوازى مع رفع كفاءة الشبكة  MSANالتجميع الذكية 
ً
اعتماد

ين بنحو  ى األختر ، وضخت الدولة استثمارات خالل العامير ى مليار جنيه  ٣٠األرضية لجميع المستخدمير

نيات العالمية فى هذا المجال، والمتمثلة فى تكنولوجيا لتطوير شبكات االتصاالت واالعتماد عىل أحدث التق

نت الثابت  نت وتضاعف متوسط شعات اإلنتى األلياف الضوئية، وهو األمر الذى أسهم فى رفع كفاءة اإلنتى

ا لمؤشر  ٣٠.٦أضعاف، ليصل إىل نحو  ٦فى مرص 
ً
، وفق  Ookla Speedtestميجابتث فى مارس الماضى

نت لتشغل مرص المركز الثانى عىل مستوى إفريقيا فى متوسط شعات العالىم لقياس شعات اإلن تى

نت.   اإلنتى

  الدولة خطة عن ماذا 
 
ان   األمن مجال ف  ؟السيت 

اتيجية وسياسات وبرامج وخطط  - ، ليتوىل مسئولية إعداد استى انى تم تشكيل المجلس األعىل لألمن السيت 

ى البتى التحتية لالتصاالت والمعلومات  الحرجة لكل قطاعات الدولة، ويتبع مجلس الوزراء، ويرأسه تأمير

 -وزارة الخارجية -وزارة الدفاع»وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ويضم ممثىل األطراف المعنية 

وممثىل إدارة وتشغيل البتى التحتية فى القطاعات الحيوية والمرافق العامة « جهات سيادية -وزارة الداخلية

انى لالرتقاء بمستوى والحكومة  اتيجية لألمن السيت 
ونية، وقام المجلس بوضع الخطة االستى اإللكتى

انية فى شتى قطاعات الدولة.   االستعداد لمواجهة المخاطر السيت 

 

 

 



يد، القومية الهيئة تطوير  بأعمال أهمية إيالء عن أعلنت أن سبق  حت   التطوير  خطة بلغت أين فإىل للت 

 اآلن؟

ا رئيسًيا للخدمات جاٍر تنفيذ  -
ً
يد المرصى إلعادة صياغة دوره، ليصبح منفذ اتيجية لتطوير الت 

خطة استى

 فروعه وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات 
ى
الحكومية المتكاملة مع العمل بالتوازى عىل التوسع ف

خدمات بريدية مكتب بريد تم تحويلها إىل مراكز  ٢٠٠٠حديثة، ليصل إجماىل عدد المكاتب المطورة إىل 

 مطار  ٤٠٠٠متكاملة من إجماىل مستهدف 
ى
يد ف  ربوع الوطن، وتأسيس المركز اللوجستى للت 

ى
مكتب بريد ف

 تقديم الخدمات اللوجستية 
ى
يد المرصى ف ا ألحدث المعايتر الدولية، لتعزيز قدرات الت 

ً
القاهرة الدوىل وفق

ونية الدولية.   وخدمات التجارة اإللكتى

وع عن ماذا   التكنولوجية؟ المعرفة دينةم مشر

وع مدينة المعرفة الرقمية عىل أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة  - جاٍر تنفيذ المرحلة األوىل بمرسر

اتيجية الوزارة فى بناء مرص  ٢٥٠اإلدارية الجديدة عىل مساحة  وع تكريًسا الستى ا، حيث يأنى المرسر
ً
فدان

األوىل من مدينة المعرفة بالتعاون مع القوات المسلحة المرصية  الرقمية، ولقد تم البدء فى إنشاء المرحلة

مليار جنيه، وتضم مركًزا متخصًصا فى البحوث التطبيقية فى مجاالت التكنولوجيا  ٢بتكلفة إنشائية 

 عملية 
ا
كات العالمية فى مشاري    ع بحثية متخصصة تنتج حلوًل الحديثة، ويتم من خالله التعاون مع الرسر

ت المجتمع المرصى وتبتى مهارات عالية فى مختلف التخصصات، وكذلك تضم مبتى لمواجهة تحديا

، وآخر لألكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لألشخاص ذوى اإلعاقة، كما بدأت  للتدريب التقتى

ق  الوزارة فى إنشاء أول جامعة متخصصة فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا والرسر

 سط تضم كليات للذكاء االصطناىع. األو 


