
 في يىم الهندسة المصري الحادي عشراالتصاالت وتكنىلىجيا المعلىمات كلمة وزير 

 

 ثغى هللا انشؽًٍ انشؽٛى
  

 انغبدح انٕصساء
 

 األعبرزح األفبضم
  

 أثُبئٙ شجبة انًُٓذعٍٛ ٔانًُٓذعبد
  

 انغٛذاد ٔانغبدح ٔانؾضٕس انكشٚى

 
ٕو انُٓذعخ انًظش٘، ٔٚششفُٙ أٌ أَمم ئنٛكى َّ نًٍ دٔاػٙ عشٔس٘ أٌ أكٌٕ ثُٛكى انٕٛو نُؾزفم عٕٚب ثٛئ

ْشبو لُذٚم، سئٛظ يغهظ انٕصساء، ٔانز٘ ؽبنذ ظشٔف عفشِ انٕٛو دٌٔ يشبسكزّ / رؾٛبد انغٛذ انذكزٕس

ٔئرا كُب لذ اػزذَب كم ػبو أٌ . فٙ ْزا االؽزفبل انٓبو، ئال أَّ ٚؼذكى ثبنؾضٕس ثارٌ هللا فٙ انؾفم انخزبيٙ
ُٚبٚش نّ يزاق  25خ انًظش٘ ٔػهٗ يذٖ ئؽذٖ ػشش ػبيب، ئال أٌ اؽزفبنُب ثؼذ صٕسح َؾزفم عٕٚب ثٕٛو انُٓذع

خبص، ئَّ اؽزفبل ثًظش عذٚذح، يظش انذًٚمشاطٛخ، يظش انؼذانخ االعزًبػٛخ، فمذ كُزى عًٛؼبً شٕٓد ػهٗ 
، "انشجبة"صٕسح عٛبعٛخ اعزًبػٛخ شؼجٛخ عهًٛخ، صٕسح كبٌ ػًبدْب األعبعٙ ٔرخٛشرٓب انشئٛغٛخ أَزى أٚٓب 

صٕسح نؼجذ فٛٓب أدٔاد االرظبالد ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد دٔساً سئٛغٛبً، ٔخبطخ شجكبد انزٕاطم االعزًبػٙ انزٙ 
فغشد انششاسح األٔنٗ نهضٕسح، ٔكًب غٛشد انضٕسح انؼذٚذ يٍ انًفبْٛى ثم ٔانُظشح ئنٗ انًغزمجم، غٛشد أٚضبً 

ؼهٕيبد، انزٙ أطجؾذ يُجشاً ْبيبً نؾشٚخ انشأ٘ ٔانزؼجٛش، ٔيُفزاً سؤٚخ انًظشٍٚٛ ألدٔاد االرظبالد ٔركُٕنٕعٛب انً

 .عٛذاً نهًشبسكخ فٙ انشأٌ انؼبو ٔفٙ ئٚغبد ؽهٕل نهمضبٚب انًغزًؼٛخ

ٔاٌٜ ٚغت أٌ َغبَذ شجبثُب َٔغهؾٓى ثأدٔاد ٔيٓبساد انؼظش انزٙ رضؼٓى ػهٗ طشٚك انزغٛٛش انظؾٛؼ، 
انز٘ ًٚكٍ أٌ رهؼجّ أدٔاد االرظبالد ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ  يُزجٍٓٛ عٛذاً ئنٗ يغزمجم انذٔس اإلٚغبثٙ

" رغٛٛش عْٕش٘ شبيم"ؽٛبح األيى، ٔيغزضًشٍٚ نٓزِ األدٔاد نٛظ فمظ يٍ أعم ئؽذاس رغٛٛش عٛبعٙ، ٔئًَب 

 .نًُظ انؾٛبح ػهٗ كبفخ يغزٕٚبرٓب

 
 أثُبئٙ ٔثُبرٙ األػضاء 

 انؾضٕس انكشٚى

الد ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد نى ٚكٍ نٛزؾمك دٌٔ رضبفش عٕٓد ٔصاسح ئٌ انُغبػ انزٖ رى فٗ لطبع االرظب
االرظبالد ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ ٔانمطبع انخبص، ٔٚأرٗ ػهٗ سأط ػٕايم ْزا انُغبػ 
انزخٛشح انجششٚخ انزٙ رًزهكٓب يظش يٍ شجبة انخشٚغٍٛ ٔانخشٚغبد، ثًب ٚؾًهِٕ يٍ يغزٕٖ سفٛغ يٍ انؼهى 

ب ًٚزهكَّٕ يٍ يٓبساد فشدٚخ ٔلذسح ػهٗ اكزغبة يٓبساد عذٚذح رضمم رغشثزٓى ٔرغؼهٓى لبدسٍٚ طٕال ٔي

 . انٕلذ ػهٗ انزطٕٚش ٔانزؾذٚش

.. ئٌ االعزضًبس فٙ انؼمٕل انجششٚخ يٍ أْى إَٔاع االعزضًبس انز٘ رشَٕ ئنّٛ انٕٛو األيى ٔانشؼٕة انًزؾضشح

ٛب انًؼهٕيبد ئنٗ ٔضغ ثشايظ رُفٛزٚخ نجُبء انكٕادس انجششٚخ انًإْهخ نزا، عؼُٛب فٙ لطبع االرظبالد ٔركُٕنٕع
 .انزٙ ركٌٕ لبدسح ػهٗ انًُبفغخ ٔفمبً نهًؼبٚٛش انذٔنٛخ

 -:يٍ رهك انجشايظ 

 
 : ثشَبيظ دػى يششٔػبد انزخشط  -1

نٗ ػششح أالف عُّٛ نًششٔػبد انزخشط رمذو ْٛئخ رًُٛخ طُبػخ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد دػًب يبدٚب ٚظم ئ

 .يششٔع رخشط يٍ انكهٛبد انًخزهفخ 111انًزًٛضح نطهجخ كهٛبد انُٓذعخ ٔانؾبعجبد ٔفٙ ْزا انؼبو فبص 

 :ثشَبيظ دػى انزذسٚت انظٛفٙ -2



 

 .طبنت ٔعبس٘ رذسٚت ثؼضٓى ؽزٗ اٌٜ 400ٔفٙ ْزا انؼبو رى دػى أكضش يٍ 

 
  -:خ ثٍٛ ششكبد انمطبع ٔانغبيؼبد ٔانغٓبد انجؾضٛخ ثشَبيظ دػى انًششٔػبد انًشزشك -3

يهٌٕٛ عُّٛ فٙ ْزا انؼبو نٛظم ئعًبنٙ انًششٔػبد  12يششٔػب ثاعًبنٙ يٛضاَٛخ ؽٕانٙ  13ٔلذ رى ئطالق 
 .2007يششٔػب يُز ثذء انجشَبيظ فٙ  57انًشزشكخ انزٙ رًٕنٓب انٓٛئخ ئنٗ 

 (:EduEgypt) ثشَبيظ رًُٛخ يٓبساد خشٚغٙ انغبيؼبد انًظشٚخ -4

ْٕٔ ثشَبيظ نزذسٚت انطهجخ فٙ انغبيؼبد فٙ انغُخ انضبنضخ ٔانشاثؼخ ػهٗ يٓبساد انزٕاطم ٔانًٓبساد انهغٕٚخ 
ٔانزُبفغٛخ انًُٓٛخ ركُٕنٕعٛب نزخشٚظ عٛم يٍ انخشٚغٍٛ لبدس ػهٗ انًُبفغخ فٙ انذاخم ٔانخبسط ٔخبطخ فٙ 

 28ؽٛش رى رذسٚت أكضش يٍ .ًؼهٕيبد نألعٕاق انخبسعٛخ ٔرظذٚش خذيبد ركُٕنٕعٛب ان..  Out Sourcingيغبل 

 .أنف يزذسة فٙ ْزا انًغبل

 
 (: months 9)ثشَبيظ انزذسٚت االؽزشافٙ نزكُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد -5

خشٚظ ًٚضهٌٕ اٌٜ انمٕ٘ انجششٚخ األعبعٛخ نكجشٖ ششكبد  7000دفؼخ ؽزٗ اٌٜ ثاعًبنٙ  32ٔلذ رى رخشٚظ 
 .هٛخ ٔانؼهًٛخركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد انًؾ

 

طبنت كم ػبو يٍ شجبة انخشٚغٍٛ فٙ  700ٔكزنك ٚمٕو يؼٓذ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ػهٗ رذسٚت ؽٕانٙ  -6

 .ثشَبيظ انزذسٚت انًزخظض نزكُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد

 
ٔٚمٕو يشكض اإلثذاع انزكُٕنٕعٙ ٔسٚبدح األػًبل ثبؽزضبٌ األفكبس ٔرؾٕٚهٓب ئنٗ ًَٕرط ٔخطخ ػًم ٔرنك فٙ  -7

 .شٕٓس 3يذح 

 

ٔأدػٕ هللا أٌ ٕٚفمُٙ فٙ انًذح انزٙ أرٕنٗ فٛٓب انًغئٕنٛخ أٌ أضٛف خطٕح ناليبو فٙ عجٛم رؾمٛك 
 .أؽاليُب ثبنُغجخ نٓزا انمطبع

، فذػَٕب َطهك نؼمٕنُب انؼُبٌ نُؾهى يؼبً "يظش رُطهك"ٔئرا كُب َؾزفم يؼبً ثٕٛو انُٓذعخ انًظش٘ رؾذ شؼبس 

.. عغٕساً َؼجش ثٓب ئنٗ آفبق أسؽت ثؼٌٕٛ يهإْب انزفبؤل، ٔلهٕة ٚؾذْٔب األيم ثًغزمجم أفضم ألثُبئُب، َٔجُٙ

ٔئرا رٕافشد .. نمذ ْٔجُب هللا كم انًمٕيبد انزٙ رإْهُب نهُغبػ يٍ ػهى ٔخجشح ٔيٕاسد ثششٚخ ٔلذسح ػهٗ اإلثذاع
رٌ هللا ػهٗ رؾمٛك يب َظجٕ اإلسادح انؾمٛمٛخ، انزٙ أصك أَٓب رًأل َفٕط شجبثُب ، فهٛؼهى انغًٛغ أَُب لبدسٌٔ ثا

 .ئنّٛ، نًب فّٛ خٛش يظشَب انؾجٛجخ

فٙ انخزبو، أٔد أٌ أشكش كم يٍ عبْى فٙ َغبػ ْزِ االؽزفبنٛخ انؼضٚضح ػهٗ لهٕثُب عًٛؼبً، كًب أخض 

أؽًذ دسٔٚش ٔصٚش انزًُٛخ اإلداسٚخ انغبثك، ٔانز٘ كبٌ ٔيبصال ربسٚخّ ٚشٓذ نّ ثبنؼطبء انٕافش / ثبنشكش انذكزٕس
ػًشٔ ثذٔ٘ سئٛظ انغٓبص انمٕيٙ نزُظٛى االرظبالد ػهٗ / ٙ خذيخ شجبة يظش، كًب أٔد أٌ أشكش انذكزٕسف

 . يشبسكزّ فٙ سػبٚخ ْزِ االؽزفبنٛخ

 

 

 ٔانغالو ػهٛكى ٔسؽًخ هللا ٔثشكبرّ ،،،


