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أشبال »كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، التفاصيل الكاملة لمبادرة 

ي «مرص الرقمية
ي تم إطالق مجموعة من المبادرات ومنها بناة مرص الرقمية والت 

، إذ ذكر أن العام الماض 

ي كليات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، موضح   ا أنه خالل األسبوع تستهدف المتفوقي   من خريج 

ي تم إطالق مبادرة أشبال مرص كتكملة لها باستهداف المتفوقي   من الطالب بداية من الصف األول 
الماض 

 اإلعدادي. 

 

ي لخمس سنوات  المبادرة عبارة عن برنامج تدريب 

 

ي برنامج «طلعت»وأضاف 
 
، «التاسعة»، خالل مداخلة هاتفية ف ي

، الذي يقدمه اإلعالمي يوسف الحسيت 

ي لخمس سنوات وهي «التليفزيون المرصي»عرض عىل شاشة وي ، أن المبادرة عبارة عن برنامج تدريت 

مرحلة تأسيسية للطالب ويوجد بها مختلف التخصصات ولمدة عامي   يدرس الطالب أرب  ع تخصصات 

مجة، وعلوم الريبوتات، والفنون الرقمية، وأمن المعلومات، و  آخر بشكل متوازي ليوضح تفوقه ومنها الب 

 عامي   يتخصص فيها الطالب بأي قسم من األربعة حت  يعرف ميوله. 

 

نامج يراعي األعباء الدراسية عىل الطالب للحفاظ عىل تفوقهم الدراسي   الب 

 

، كما  نامج يراعي األعباء الدراسية عىل الطالب للحفاظ عىل تفوقهم الدراسي وأوضح وزير االتصاالت، أن الب 

ا أن الدولة بدأت تتجه أن كل المعلومات حولها عىل ا وبالمجان، موضح  وني   موقع الوزارة والتقديم إلكب 

ي 
 
ي مرور السفن، فإنه يتمب   ف

 
ي يتجىل ف

 
ي بالدها وكما حبا هللا مرص بموقع جغراف

 
الستضافة مراكز البيانات ف

رى تنقلها نقل البيانات من خالل كوابل بحرية وتصل لمحطات إنزال عىل البحر األحمر وكابالت بحرية أخ

 لكابالت عىل شاطئ البحر المتوسط. 

 

 زيادة محطات اإلنزال عىل ساحىلي البحرين المتوسط واألحمر

 

ا أنه تم زيادة محطات 
 
واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود تقوية البنية المعلوماتية الدولية، مؤكد

طات إنزال،  كما تم مح 10محطات إنزال إىل  6اإلنزال عىل ساحىلي البحرين المتوسط واألحمر من 

ي تنقل البيانات بي    10استحداث 
مسارات جديدة بي   ساحىل البحرين لضمان استمرارية الشبكة الت 

ي مواز لطريق المرشدين لنقل 
وع إلقامة مسار معلومات  ق للغرب؛ الفتا إىل أنه تم إتمام تنفيذ مشر الشر

ق والغرب.   البيانات بي   الشر


