
 

 

عمال المجتمعيمركز التطوير و ريادة األطالق إ  
 

 2016 يناير 05

ة في القاهرة حيث يهدف إلى لمايكروسوفت مصر بالمجلس القومي للمرأ عمال المجتمعيريادة األمركز التطوير وتم إطالق 

 تحقيق المزيد من خالل التكنولوجيا. منالموهوبات  الفتيات تمكين

مدير عام  خالد عبد القادر، قال نجازهإ مايمكن افضلإنجاز  منمايكروسوفت لتمكين كل شخص وكل منظمة مهمة مع  وتماشيا  

ساعد ان ت"في العام المقبل سوف نسأل أنفسنا ما هي التحديات التي تواجه المصريين، وكيف يمكن  :مايكروسوفت مصر

 ؟ "ان تقدم مايكروسوفتيمكن  ذا، وما التكنلوجيا فى تخطى هذه التحديات

ين الفجوة ب وربطللمرأة للتعامل مع التحديات  قوميالبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمجلس  كل منشاركت مايكروسوفت 

 فتياتالمن  5000صل إلى ي أن إلى ويهدف المركز. فتياتالبين  وريادة األعمالالجنسين في مصر من خالل تشجيع االبتكار 

ل، سد الفجوة بين التعليم العام واحتياجات سوق العمو في تطوير البرمجيات وريادة االعمال المجتمعيه بناء قدراتهمل –في مصر 

 .مجال تكنولوجيا المعلومات في فتياتلل وريادة األعمالوتعزيز فرص العمل 

 مجتمعيريادة أعمال  تطوير و األنمائي في مصر أجناثيو أرتازا "نحن فخورون باطالق أول مركزو قال مدير األمم المتحدة 

للمرأة بالتعاون مع مايكروسوفت و المركز القومي للمرأة و نحن نسعى لتكرار هذه المبادرة الناجحة في أنحاء مصر والشرق 

ادة من التكنولوجيا لمواجهة التحديات المجتمعية وصوال إلى تهدف إلى االستف طويلة المدى كتنا مع مايكروسوفتااألوسط، فشر

 ".التنمية المستدامة

سيتم افتتاح المركز في القاهرة، ثم التوسع إلى أربع مناطق أخرى في مصر بما في ذلك اإلسماعيلية وأسوان واألقصر  البداية في

 .واإلسكندرية

 5ثالثاء يوم ال ىعمال المجتمعيمركز التطوير و ريادة األ، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، يزور ساتيا ناديالوف س

: مية أعمالهنلبناء الحلول وتن بالفعل التكنولوجيا استخدمن التىال فتياتالكجزء من زيارته للمنطقة، لمقابلة بعض  2016يناير

لدواء اايجاد أو القريبة الناس لتحديد مواقع الصيدليات  لمساعدة فتياتالهؤالء بعض واحد من التطبيقات التي طورها  صيدلتي"

. همل بالكثير من المعلومات والخدمات الالزمة ذات األهميةالشرق االوسط بالالجئين إلمداد  هبسهولة وتطبيق آخر تم تطوير

ر علي شوارع والألخاللمفقودين وأطفال ا برنامج لمساعدة اهالي االطفالوينطوي اثنين من التطبيقات التي طورها المركز على 

 .تطبيق لالخطار في حالة وقوع حادث

"نحن حريصون على خلق فرص اقتصادية للمرأة في مصر وتعاونا عفت الشوكي مدير التقني لمبادرة المراه للعمل ::و قالت 

االجتماعية في مجال التكنولوجيا في ة االعمال أصحاب مشاريع ريادفتيات المع مايكروسوفت يهدف إلى تطوير و تعزيز 

 ".مصر

ا من مبادرة مايكروسوفت "مال عماللتطوير و ريادة األيعد مركزا  اعدادهدف إلى ت" التي Aspire Womanجتمعي جزء 

 هوبناء قدرات الفتيات في مجال التكنولوجيا ورياة االعمال والمهارات الشخصيه باالضافمستقبل؛ في ال قادة ليصبحن  فتياتال

فتاه وفرص  29399خدمات الكثر من حتي االن  2014منذ اطالقها في  المبادرة وفرت فتيات. للخلق الفرص االقتصادية  الي

 .، والمشاريع متناهية الصغر وفرص التوظيفالحرمن خالل العمل  فتاه وامراه 2000ألكثر من اقتصاديه 


