
 
 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                   

                        
 

ي مبادرة "أشبال مرص الرقمية" :العنوان
 
اك ف  محافظ أسيوط يحث الطالب لالشتر

  بوابة أخبار اليوم : المصدر 
 2022 يوليو  3 التاري    خ: 

 
ي تنفذها وزارة 

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لمبادرة "أشبال مرص الرقمية" والتر
رئيس الجمهورية الستهداف  السيسي الرئيس عبد الفتاح  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات من

 وتسىع  3000
ً
 مجال  ألعداد طالب وطالبة سنويا

 
جيل متمت   من النشء قادر عىل اكتشاف افاق جديدة ف

 لمجتمع مرص الرقمية لمواكبة المستقبل حيث  لكي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ً
يصبح مؤهال

ي  تستهدف المبادرة طالب المدارس
"من  الثانويبكافة أنواعها من الصف األول اإلعدادي إىل الصف الثان 

 سنة" من جميع المحافظات.  17إىل  12

ي  –وقال محافظ أسيوط 
 
 دوريا رقم  –بيان صادر عن مكتب إعالم المحافظة  ف

ً
لسنة  42إنه أصدر كتابا

ي وجه خالله بتعاون االجهزة التنفيذية للمحافظة  2022
 
" أشبال مرص الرقمية" بناء عىل تنفيذ مبادرة  ف

ي توجيه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 
نشر الوىع والتعريف  ف

بية والتعليم تعميم موقع المبادرة   الرسمي بأهمية التحاق الفئات المستهدفة بالمبادرة وتوىل مديرية التر
(www.deci.gov.eg ،وط وخطوات التسجيل للمبادرة ( والذي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بشر

وتكليف المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مؤكدا عىل تكثيف 
اك  لإلعالنالجهود  عن المبادرة بالتنسيق مع كافة الجهات للتعريف بالمبادرة وحث الطالب عىل االشتر
الفيس بوك  االجتماىعي يل بها من خالل الصفحة الرسمية للمحافظة عىل موقع التواصل والتسج

"https://www.facebook.com/assioutgovernorate . ها من وسائل النشر واإلعالن  " وغت 

وط الخاصة بالمبادرة بالتسجيل عىل  وناشد محافظ أسيوط، جميع الطالب الذين تنطبق عليهم الشر
ي استغالل تلك المبادرة موقع المبادرة و 

 
اتهم وتأهيلهم لمواكبة التطور والتقدم  ف ي صقل ختر   التكنولوجر

ً
الفتا

ي اىل ان المبادرة منحة مجانية تقدم للطالب المتفوقي   
 
ية والذين يتم  ف الرياضيات والعلوم واللغة االنجلت  

وط ومعايت  قبول محددة لتدريب عدد   ليبدأ اعدادهم عىل طالب / طالبة سن 3000اختيارهم طبقا لشر
ً
ويا

ي المهارات التكنولوجية الحديثة كجيل جديد 
 
اىل  باإلضافةمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ف

ي برنامج  كات المحلية  تدريتر خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية ويتم التنفيذ بالتعاون مع الشر
ي والعالمية المتخصصة 
 
 تلك المجاالت.  ف


