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ي مرص، وذل
ن
ن صناعة "التابلت" ف ك خالل اجتماع عقد أمس ترأسه كشفت الحكومة، عن آخر تطورات توطي 

بية والتعليم والتعليم  ، وزير التر ي
ر
 مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور طارق شوف

الدكتور مصطفن

، الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، اللواء أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح  ي
الفنن

ن القوات المسلحة، إضافة إل عدد من ا ن المعنيي   .لمسئولي 

ي تصنيع "التابلت" 
ن
ي هذا اإلطار توقع الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، البدء ف

ن
وف

كة العالمية المصنعة   مع الشر
ً
ي مرص خالل الرب  ع األول من العام الجاري عقب توقيع العقود رسميا

ن
المدرسي ف

ي للتابلت، وسيتم خالله اإلعالن عن التف
ي سيبنن

اصيل الفنية ونسبة المكون المحلي للتصنيع والمنطقة النر

  .عليها خطوط اإلنتاج

أكد "طلعت"، ل "اليوم السابع"، أهمية إعالن الحكومة تصنيع التابلت التعليمي بمرص بالتعاون مع إحدى 

ونيات وج ن تصنيع اإللكتر اتيجية الحكومة لتوطي  ي إطار استر
ن
كات العالمية، وذلك ف لب التكنولوجيا الشر

ونيات بمرص وبمكون محلي كبت   ي صناعة جادة حقيقية لإللكتر
ن
 .المتقدمة ف

امج الخاصة  وأضاف "طلعت"، أن دور وزارة االتصاالت يتعلق بالمواصفات التقنية للتابلت من النظم والتر

كة المصنعة  إل أنه تم االتفاق مع الشر
ً
عل تحديث التابلت كل  لتقديم تابلت تعليمي عل أحدث طراز، منوها

، وتصل مدة التعاقد لنحو  ن   .سنوات 5عامي 

، إال أن تقرير سابقة أشارت إل دخول سامسونج الكورية 
ً
كة المصنعة رسميا ورغم عدم اإلعالن عن اسم الشر

ي مرص، كما سبق أن  
ن
كات الصينية مفاوضات مع الحكومة للفوز بتصنيع التابلت المدرسي ف وعدد من الشر

ي مقابلة مع اليوم السابعكشف ح
ن
كة سامسونج مرص، ف خالل فعاليات  -سام الكاشف رئيس قطاع األعمال بشر

ن  IFA معرض ي مرص، كما  -2019برلي 
ن
ي مفاوضات متقدمة مع الحكومة لتصنيع التابلت المدرسي ف

ن
كة ف أن الشر

  .2018ألف جهاز لطالب الصف األول الثانوي عام  708سبق لها أن وردت نحو 

كة، وعقد عدة اجتماعات من قبل هيئة وخ الل اجتماع الحكومة، أكد وزير االتصاالت، أنه تم التفاوض مع الشر

كة إنشاء مصنع بمرص باستثمارات تقدر بنحو  مليون دوالر، تتيح  30التسليح، وتم التوافق عل أن تتول الشر

 
ن
، كما تم االتفاق بشأن المكون المحل ف ن  .التصنيع ونسبته فرص عمل وتدريب للمرصيي 

 

 

 



 

كة عل إنشاء مصنع به خطا إنتاج  فيما أوضح رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، أنه تم االتفاق مع الشر

، كما تم االتفاق عل مواصفات الجهاز، وسعر البيع للوزارة، وسيتم تنظيم 
ً
بطاقة تصل إل مليون جهاز سنويا

، مع زيادة أعداد المتد
ً
 الخارج، كما سيتم إتاحة مناهج دورات تدريبية سنويا

ن
كة ف ن بمصانع الشر ن المرصيي  ربي 

 كل المحافظات، 
ن
كة أن لديها مراكز صيانة ف كة، كما أكدت الشر  علم تصنيع التابلت من خالل الشر

ن
تعليمية ف

 .وأنها ستكون قادرة عل تقديم الخدمة عل أعل مستوى

بية والتعليم والتعليم الفنن إ ل أن "التابلت" الجديد الذى تسلمت الوزارة عينات منه به إمكانات وأشار وزير التر

 المدارس المتخصصة 
ن
 عن اهتمام الوزارة بتدريس المناهج الخاصة بصناعة أجهزة "التابلت" ف

ُ
جيدة، معربا

 بالتعاون مع وزارة االتصاالت، وكذا التدريب الجيد عليها. 

 


