
 ندوة 

  " مصر انرقمية " انتحول إىل جمتمع رقمي متكامم

 وتكنولوجيا المعمومات في حوار مفتوح مع طالب جامعة عين شمس  وزير االتصاالت
س عمرو استضافت جامعة عين شمس برئاسة أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة معالي الوزير دكتور ميند

طمعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في حوار مفتوح مع طالب جامعة عين شمس حول مصر 
  " الرقمية " التحول إلى مجتمع رقمي متكامل

وذلك تحت رعايو ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة 
ا.د غادة  ن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث،لشئون التعميم والطالب، ا.د أيم

ا.د أسامة منصور القائم  وبحضور فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة
مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية  جييان رجب بعمل عميد كمية الطب، تنسيق أ.د

ة واشراف أ. سييل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ رييام البيئ
العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعميم والطالب وعدد من السادة عمداء ووكالء الكميات 

 نظيم أسرة من اجل مصر المركزيةومديري المراكز واالداريين والييئة المعاونة وطالب جامعة عين شمس وت
أكد معالي الوزير عمرو طمعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات أن جائحة كورونا أدت إلى تسريع وتيرة 
الرقمنة، وخمق فرص كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعمومات؛ موضحا أنو وفقا لتقرير عالمى تم تطبيقو عمى 

% قبل الجائحة  52رتفع عدد الشركات التى ترغب فى رقمنة عمميا من آالف الشركات من دول مختمفة فقد ا
% بعد أسابيع من الجائحة؛ مشيرا إلى التوجو العالمى نحو الشراكة بين اإلنسان والتكنولوجيا فى  46إلى 

تخصصات مثل الذكاء االصطناعى وسالسل الكتل والواقع االفتراضى والواقع المعزز وىو األمر الذى نتج عنو 
 .تغير فى عدد وطبيعة الوظائف بشكل كبير فى أنحاء العالم

وأشار د.م عمرو طمعت فى كممتو إلى أن الدول األكثر استخداما لمتكنولوجيا الحديثة حاليا ىى التى تشيد 
انخفاضا فى معدالت البطالة؛ موضحا أن تكنولوجيا المعمومات أتاحت فرصا لمشباب لممنافسة فى أسواق 

السيما المتعمقة  52ة؛ مضيفا أن الوظائف المرتبطة بعموم البيانات ىى األكثر جاذبية فى القرن العمل العالمي
بوظائف أخصائى معالجة النصوص ومتخصص إحصاء ومصمم المتحدث األلى واخصائى أخالقيات الرقمية 

لممنافسة فى أسواق ومبرمج تعمم األلة؛ داعيا الطالب الحاضرين إلى تنمية قدراتيم عمى النحو الذى يؤىميم 
 .العمل المحمية واالقميمية والدولية

وتطرق الوزير عمرو طمعت إلى مراحل التطور التكنولوجى؛ الفتا الى أن تكيف االنسانية مع االختراعات 
مميون  25الحديثة والتكنولوجيا أصبح أكثر سرعة؛ حيث أنو وفقا لممعدالت الزمنية المطموبة لموصول إلى 

عاما لموصول إلى ىذا العدد من المستخدمين لمتميفون األرضى؛ بينما  25ستغرق العالم مستخدم؛ فقد ا
 .يوما فقط بالنسبة لبوكيمون جو 21شيرا بالنسبة لالنستجرام، و 21عاما بالنسبة لمكيرباء، و 64تتطمب 

لجينى، والطباعة كما لفت سيادتو إلى تطويع التكنولوجيا فى مجاالت مختمفة منيا الطب الشخصى، والتطوير ا
ثالثية األبعاد لألعضاء البشرية وتحميل الصور بالذكاء االصطناعى؛ موضحا الصناعات البازغة األكثر طمبا 
فى السوق ومنيا مجاالت اليندسة المتعددة التخصصات، وتحميل البيانات والذكاء االصطناعى، والتصميم 



ت وتكنولوجيا المعمومات فى إدارتيا ومرافقيا ومنيا الحضارى مثل المدينة الذكية التى تعتمد عمى االتصاال
 .الطاقة الذكية والرعاية الصحية الذكية ووسائل المواصالت الذكية

وأوضح د.م عمرو طمعت أن منظومة التدريب فى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات تستيدف كل من 
ر المتخصصين الراغبين فى التعمم وتوظيف المتخصصين فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، وغي

مراكز ابداع مصر الرقمية كمرحمة أولى ويتم العمل  8التكنولوجيا فى مجال عمميم، مؤكدا أن الوزارة انشأت 
خدمة عمى منصة  225مركزا جديدا فى المرحمة الثانية؛ مضيفا أن ىناك أكثر من  26حاليا عمى إنشاء 

شروعات إلتاحة النفاذ إلى اإلنترنت ورفع كفاءتو مما أدى إلى تضاعف سرعة مصر الرقمية، كما يتم تنفيذ م
 .أضعاف لتصبح مصر األولى عمى قارة أفريقيا فى سرعة االنترنت 8اإلنترنت 

وردا عمى أسئمة الطالب؛ أكد معالي الوزير عمرو طمعت حرص الوزارة عمى بناء القدرات الرقمية لمشباب 
ت التي تعد بمثابة العمود الفقرى لصناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، كما أنيا لتوفير الكفاءات والميارا

 .تعد من أبرز التحديات التى تواجو ىذه الصناعة
وأشار د.م عمرو طمعت إلى أن التحول الرقمى ىو أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون الوزارة مع كافة 
الوزارات لرقمنة خدماتيا، موضحا إجراءات التسجيل ومعايير التحقق عمى منصة مصر الرقمية؛ مشددا عمى 

 .واطنين عمى المنصةحرص الوزارة عمى اتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن حماية بيانات الم
كما أشاد معالي الوزير عمرو طمعت بجامعة عين شمس وبجيود السيد رئيس الجامعة؛ موضحا مجاالت 
التعاون بين الوزارة والجامعة لرفع كفاءة البنية التحتية المعموماتية لمجامعة وزيادة سرعة االنترنت، وتحقيق 

را إلى أن الجامعة ىى األكثر تقدما فى ميكنة خطوات وثابة فى التحول الرقمى داخل الجامعة؛ مشي
 .المستشفيات الجامعية

وفى كممتو رحب أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بالسيد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، 
ئيا ووصفو بأنو واحد من أىم الخبراء فى المنطقة والعالم؛ مؤكدا حرص الجامعة عمى إقامة فعاليات ىامة ألبنا

الطالب، لتثقيفيم وتوعيتيم بكافة المستجدات عمى مختمف األصعدة؛ مشيرا إلى دعم وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعمومات المستمر لمجامعة بشكل فنى وعينى كبير، إلى جانب التواصل يوميا وعمى مدار الساعة 

 .مع الوزارة وحل أية مشكمة قد تطرأ عمى الفور
، والذى كان بمثابة تحديًا لمجميع ، مما أدى إلى حتمية التحول  21نتشار فيروس كوفيد كما تطرق إلى فترة ا

شممت تسجيل  (LMS) الرقمى بشكل كبير وغير مسبوق، حيث قامت الجامعة بعمل منصة الكترونية
مى المحاضرات، والمحاضرات التفاعمية وغير التفاعمية، والدفع اإللكترونى وغيرىا، مؤكدا ان ىذا ليس ع

مستوى الجامعة فقط بل شمل كافة الوزارات، والييئات والمؤسسات فى مصر، الفتا إلى ميكنة المستشفيات 
الجامعية بجامعة عين شمس والذى تم بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ووزارة الصحة 

 .والذى أصبح عمى بعد خطوات قميمة من تحقيقو بشكل كامل
كز االبتكار وريادة األعمال والتطور التكنولوجى الذى تقوم بو جامعة عين شمس وأيضا مركز وأشار إلى مر 

التوظيف المعنى بشباب خريجى جامعة عين شمس لتمقى األفكار والرؤى بين الطالب وشباب الباحثين 
ارة والخريجين والدعم الذى يتطمبو إنجاح ىذه المشروعات من جميع مؤسسات الدولة وعمى رأسيا وز 

 .االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات



أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث سعادتو بمناقشة مثل ىذه  وأبدى ا.د
الموضوعات الجادة التى من شأنيا رفع مستوى وعى الطالب؛ مشيرا إلى أن نجاح مصر فى التحول الرقمى 

 .ى التواجد بين أكبر دول العالمىو النجاح الذى يضمن ليا االستمرارية ف
غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة بالسادة الحضور  ورحبت ا.د

فى رحاب جامعة عين شمس؛ مضيفة أن التحول الرقمى أصبح ضرورة من ضروريات الحياة وليس رفاىية 
 .نظرا لتشابكو مع جميع التخصصات العممية
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