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المنظومة الصحية دعم 
ا•

ي والفعال مع التعاون •
وزارة الصحة والسكانوالتنسيق اللحظن

وس :دعم النظام الصحي • إنشاء الموقع الرسمي لالستفادة من المعلومات حول الفير

https://www.care.gov.eg) )

التكنولوجيا المعتمدة عىل  البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي باستخدامزيادة عدد الخطوط الساخنة•

وس ك ن بشأن فير ورونا المستجد، وتوفير خطوط مجانية لوزارة الصحة والسكان للرد عىل استفسارات المواطنير

ي 
ن
 عن توفير خطوط ساخنة لعمليات اإلغاثة واستشارات ما بعد مرحلة التعاف

ا
.فضًل

وس كور • ي المكالمات الهاتفية واالستفسارات بشأن فير
ي مراكز االتصال لتلف 

ونا، ذلك لتجنب زيادة عدد موظفن

ات االنتظار الطويلة .في 

لمركزية، مما وفر إدخال خدمة التطبيب عن ُبعد لتوصيل الوحدات الصحية بالمناطق البعيدة بالمستشفيات ا•

ي مناطق مختلفة، منهم 300
ن
دوًرا هاًما ويلعب التطبيب عن ُبعد . بمستشفيات العزل الصحي 14نقطة اتصال ف

وس كورونا، ذلك عن طريق رفع وعي سكان تلك المناطق حول اإلجراءات الوقائية و  ي مكافحة فير
ن
إجراءات ف

ي يجب اتباعها، هذا إىل جانب تقديم االستشارات الطبية للمرضن وتوفير برامج
تدريب لألطقم السالمة الت 

.الطبية بمستشفيات العزل
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(تابع)المنظومة الصحية دعم 

كات األرب  ع مشغىلي شبكات المحمول عىل تاتفاق الجهاز ▪ زويد جميع األطباء القومي لتنظيم االتصاالت مع الشر

ي القطاع الصحي بمكالمات مجانية بمقدار 
ن
ن ف ن والعاملير ي بمقدار3000والممرضير

نت مجانن 10دقيقة وإني 

.جيجابايت شهرًيا، ذلك تقديًرا لجهودهم االستثنائية

كة اتصاالت مرص مبادرة لدعم قطاع الص▪ كة أورانج وشر كة المرصية لالتصاالت وشر حة إطالق الشر

، باإلضافة إىل توفير معدات طبية 12ومستشفيات العزل الصحي من خالل توفير  جهاز تنفس صناعي

ا عىل سالمتهم ووقائية وأدوات التعقيم والحماية، ذلك لتلبية االحتياجات للفرق الطبية لمدة شهر، حرًص 

ها مالبس وقائية وأقنعة طبية وو . أثناء تأدية عملهم ي تم توفير
اقيات وجه وواقيات وتتضمن المستلزمات الت 

ورية ها من المستلزمات الرصن .رأس، باإلضافة إىل قفازات طبية وغير
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المنظومة التعليميةدعم 

بية والتعليم، والتعلقيام وزارة ▪ ي الي 
يم العاىلي والبحث االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزران 

ونية التعليمية أثناء ف ي لجميع المواقع اإللكي 
ويد المدارس والجامعات بنفاذ مجانن ن ، بي  ة تعليق الدراسة، العلمي ي 

نت .بدون أي خصم من باقات اإلني 

ي مجاالت حديثة وإتاحة▪
ن
التواصل دعم عملية التعلم عن ُبعد من خالل تقديم عدد من الدورات التدريبية ف

نت ي ون. وتوفير المحتوى عير اإلني 
ونن ها وتوفير أفضل هذا باإلضافة إىل وضع معايير الجودة للتعلم اإللكي  شر

ي ومساعدة دفعات الش
ونن ي مجال التعلم اإللكي 

ن
باب الذين تلقوا الممارسات البحثية واالستشارات المتخصصة ف

نت للوصول إىل األسواق .التدريب عير اإلني 

يل بباقات اإلنقيام ▪ ن نت، بزيادة حصة التين ىلي وزارة االتصاالت، بالتنسيق مع مقدمي خدمات اإلني 
ن نت المين ي 

ي تصفح مختلف المنصات والمواقع التعليمية% 20بنسبة 
ن
ذا بتكلفة إجمالية وتم ه. لتلبية احتياجات الطالب ف

.مليون جنيه مرصي تحملتها الدولة بالكامل200قدرها 
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دعم التعلم والعمل عن ُبعد والعمل الُحر

نت" فرصتنا رقمية"االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مبادرة إطالق وزارة ▪ ، بهدف تحقيق خالل لقاء عير اإلني 

ي ت
ن
ة والمتوسطة للمساهمة ف كات الصغير  الحكومي والخاص وتنمية الشر

ن ن القطاعير اكة بير وعات الشر نفيذ المشر

وع ؛ حيث تتيح المبادرة منصة رقمية لطرح هذه المشر ي مجال التحول الرقمي
ن
كات القومية الضخمة ف ات للشر

ي تنفيذها
ن
ة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة ف .الصغير

ي تهدف إىل تدريب الشباب" شغلك من بيتك" تكنولوجيا المعلومات مبادرة إطالق معهد ▪
عىل مهارات والت 

اكة مع عدد من منصات العمل ال ة من خالل الشر ن ُحرالعمل الُحر والعمل عن ُبعد وإتاحة فرص دخل متمير

ي الُحر"االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات منحة إطالق وزارة ▪
ن الشباب للعمل المهتن ي " تمكير

 تهدف إىل والت 

ونيةألف شاب وشابة عىل مستوى الجمهورية عىل مهارات العمل الُحر عير المنصات اإللكي  20تدريب 

دريب الشباب عىل المجانية لت" مستقبلنا رقمي "منحة ( إيتيدا)تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إطالق هيئة ▪

ايد ن .مجاالت تكنولوجيا المعلومات المتطورة ذات الطلب المي 
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(تابع)دعم التعلم والعمل عن ُبعد والعمل الُحر 

الحرفياتاألعمالداترائتدريببرنامجالمعلوماتوتكنولوجيا االتصاالت بوزارةالمجتمعيةللتنميةالمركزيةاإلدارةتنظيم▪

،التواصلمنصاتباستخدامالرقمي التسويقمهاراتعىل ،(أونالين)فاعىلي التالحي البثتطبيقاتطريقعناالجتماعي

.المستمرة"تك-قدوة"مبادرةأنشطةضمن

ي االصطناعي الذكاءتقنياتعىلللتدريببرنامجأولإطالق▪
ن
ا يضموالذيأسوانجامعةف

ً
ن منعدد منوالمتدرباتالمتدربير

نامجإتاحةتمحيثالصعيد،محافظاتمنوعدد أسوانمحافظة ي الير ي .عدبُ عنالتعلمتقنياتخاللمنالتدريتر
ذلكيأن 

ي الشبابتدريببهدف
ن
ي اواألمنالبياناتشبكاتمنها المختلفةالرقمي التحولتكنولوجياتمجاالت ف

انن والذكاءلسيير

.الضوئيةاألليافوشبكاتالضخمةالبياناتوعلومالسحابيةوالحوسبةوالخامسالرابعالجيلوشبكاتاالصطناعي 

ي جهودها لها التابعةوالجهاتاالتصاالت وزارةمواصلة▪
ن
نتعير طتها وأنشومبادراتها التدريبيةبرامجها كافةتقديمف .اإلني 

لمنوالعملالمرنالعملسياسةاتباع▪ ن ن المين ل،منالمهامأداءعملهمطبيعةتسمحالذينللموظفير ن السماحو المين

؛12منأقلأعمارهمألطفالالحاضناتلألمهات
ً
لنبالعملالمزمنةاألمراضوأصحابعاما ن .المين

ونيةاألصبعبصمةباستخدامواالنرصافالحضور تسجيلبنظامالعملتعليق▪ والجهاتصاالت االتوزارةبمقراتاإللكي 

ةاالجتماعاتوقفمعالتابعة، اضيةاجتماعاتوعقد المباشر .لفةالمختكونفرنسالفيديو تقنياتعير افي 
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(الرقميةمصر منصة )دعم الخدمات العامة 
ن الرقميةمرص منصةتستهدف▪ ن حصولوتسهيلتحسير ،بشكلالعامةالخدماتعىلالمواطنير ي

ونن ميكنةخاللنمإلكي 

ي واإلجراءاتالمكررةالخطواتمنوالتخلصهندستها وإعادةتحليلها بعد )العملوإجراءاتدورات
وراتدتعطلالت 

ي والربطالبياناتقواعد وإنشاء،(العمل
ي والتوسعالدولة،جهاتكافةمعالبيتن

ن
.الرقميةيةالحكومالخدماتتقديمف

ي اإلطالقتم▪ ي (/https://digital.gov.eg)الرقميةمرص لمنصةالتجريتر
ن
ويتمخدمة،34ل عدد2020يوليو20ف

ي ،2020عامبنهايةخدمة72إطالقالستكمالالتخطيط
ن
ن العقاري،والسجلواإلسكان،المدنية،األحوالف والتأمير

، هاالصحي .وغير

ي جديدةخدمة210إضافةالمستهدفمن▪
ن
كاتخدماتبينها 2021عامف تستهدفكما االقتصادية،والمنشآتللشر

ي الحكومة
ن
ي خدمة98ثمجديدة،خدمة170إضافة2022عامف

ن
ي الخدماتإجماىلي ليصل،2023ف

المنصةتقدمها الت 

.خدمة550إىل

ي تقديمها يتمكما المحمول،الهاتفخاللمنالرقميةمرص منصةخدماتتقديميتم▪
ن
مكاتبوكذا ية،التكنولوجالمراكز ف

يد، .الخدماتلتقديمالمخصصةالساخنةالخطوطإىلباإلضافةالير

ي التوسععىلالسياسيةالقيادةتعزم▪
ن
ونيةمةالخدلتقديمالحكوميةبالجهاتالتكنولوجيةالمراكز استخدامف اإللكي 

ن  خدمةمراكز و مكاتبتطوير بعد ناجحنموذجبمثابةبورسعيد تجربةوتعد الرقمية،مرص منصةخاللمنللمواطنير

ن  .وميكنتهابها المواطنير

https://digital.gov.eg/
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والعاملين بالجهاز اإلداري للدولةتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين 

مجياتهندسةواعتماد تقييممركزمعبالتعاونالمؤسسي التطوير قطاعتنظيم▪ ي العملورشمنمجموعةالير نت،عير والتدريتر حولاإلني 

ن واإلبداعي التصميمي والتفكير الرقمي التحول ي والقياداتللعاملير
.للدولةاإلدارسالجهاز فن

ي للتعلمالتنافسي المركز عملفريقعقد▪
ونن المحتوىتحميلمنينهملتمكبالجامعاتالتدريسهيئةألعضاءفنيةتدريبيةجلسةاإللكي 

ي 
ونن ي التعلملنظاماألمثلواالستخدامبهمالخاصاإللكي 

ونن .اإللكي 

ي ُممثلة،،(إيتيدا)تنظيم▪
ي سيكتور "برنامجفن كاتعيادة"برنامج"5نر كات–الناشئةالشر وذلكنت،اإلني  عير ،"الرحلة:الكمبيوترأجهزةشر

ي 
ي اإلبداعومركز "القاهرةالبز 6فالت"برنامجمعبالتعاونيونيو،شهر فن .وإيتيدااألعمالوريادةالتكنولوجر

ي االتصاالت،وزارةعقد▪
ي اإلالتعلم"بعنواننقاشيةحلقةكونفرنس،للفيديو (ويبيكس)تقنيةعير يوليو،شهر فن

ونن ي لكي 
الجامعاتفن

ي "والتحدياتالفرص:المرصية
ي التعلمنظماستخدامتجربةتقييمتناولتوالت 

ونن ي اإللكي 
المرحلةتحدياتمعالتعاملو الجامعي التعليمفن

.المرصيةبالجامعاتفاعليتها لضمانالقادمة

الحرفلصاحباتةالماليالمحاسبةمهارات"برنامجالمعلوماتوتكنولوجيا االتصاالتبوزارةالمجتمعيةللتنميةالمركزيةاإلدارةتنظيم▪

،"اليدوية ي ي التدريتر
نامجذ تنفيتم.للتنميةمرص كير ومؤسسةمرص مايكروسوفتمؤسسةمعبالتعاونيوليو،شهر فن التعلمتقنياتعير الير

ن "تك-قدوة"لمبادرةالمستمرةاألنشطةضمنُبعد،عن .المرأةلتمكير
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(تابع)للدولة تعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين والعاملين بالجهاز اإلداري 
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المتضررين مادًيالتعويض ومساعدة تدابير 
ي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لألشخاص الذينتنظيم رصف ▪

يعانون من تداعيات معونة العمالة غير المنتظمة الت 

يد المرصي دون تكدس وس كورونا، عير منافذ الهيئة القومية للير .أزمة فير

مكتب بريد عىل مستوى الجمهورية، 4000وضع خطة شاملة لتيسير رصف معونة العمالة غير المنتظمة من خالل ▪

ة مسائية، من ال يد الرئيسية عىل مستوى الجمهورية لتشمل في  ي مكاتب الير
ن
واحدة ظهًرا وحت  مع مد ساعات العمل ف

.الخامسة مساًءا

بية والتعليم، لتخصيص حواىلي ▪ مدرسة ومركز 600التنسيق مع عدد من الوزارات، منها وزارة التنمية المحلية ووزارة الي 

.شباب كمنافذ رصف إضافية لتيسير وصول المستفيدين إىل المعونة وتجنب التكدس واالزدحام

ي رصف معونة العمالة غير المنتظمة لمدة شهر " بايإيزي"تسليم كل مستفيد بطاقة ▪
ن
ويتم إضافة . ينالستعمالها ف

ا لمواعيد الرصف الخاصة بكل فئة عمرية عىل حدة
ً
مستفيدين من وتمكن البطاقة ال. مبلغ المعونة إىل البطاقة وفق

اء ي عمليات الشر
ن
يد، كما يمكن استخدامها ف ي المعونة من خالل ماكينات الرصف آىلي أو مكاتب الير

.من منافذ البيعتلف 

يد المختلفة عىل مستوى الجمهورية، ليتلف  كل مواطن الم▪ عونة من أقرب مكتب تقسيم المستفيدين عىل مكاتب الير

.بريد، كما ُيقسم المستفيدين حسب فئاتهم العمرية

كات المحمول األرب  ع لتوفير مواد غذائية أسقيام ▪ اسية لألش الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بالتنسيق مع شر

وس كورونا رة من التدابير الوقائية لمنع انتشار فير .المترصن
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تدابير لمساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

وسألعراضاآلل  االختبار خدمةاالتصاالتوزارةإطالق▪ الذكاءيةتقنباستخداماإلشارةبلغةبوتالشاتبتقنيةكورونا فير

."تمكير  "وموقع"واصل"تطبيقخاللمنالسمعوضعافللصمالخدمةوتقدم.االصطناع  

نتعي  الجلساتمنسلسلةاإلعاقةذويلألشخاصالمعلوماتلتكنولوجيا الوطنيةاألكاديميةتنظيم▪ دور "نوانعتحتاإلنير

  المعلوماتوتكنولوجيا االتصاالت
 
وسمعالتعايشف ها كورونا فير منعدد الجلساتوناقشت."اإلعاقةمتحديعىلوتأثير

وعاتإدارةاستخداممنها الموضوعات ةوليسالكفاءاتبناءالحياة،إلدارةالمشر ا الذاتية،السير
ً
عد عنالعالجوأيض

ُ
ومستقبلب

.الصحيةالرعاية

  المركزإطالق▪
وسحولالسمعوضعافالصماستفساراتعىلالرد خدمةاإلعاقةذوياألشخاصلخدماتالتقن  عي  ا كورونفير

  بما الساعة،مدار عىليومًيا الخدمةوتقدم.المحمولللهاتف"واصل"تطبيق
 
أعراضديهملالذينلألشخاصالدعمتقديمذلكف

وس،اإلصابة   المعنيةالحكوميةبالجهاتتوصيلهمخاللمنذلكبالفير
األشخاصاعدةلمسوذلك،الالزمةالصحيةالرعايةلتلقر

  اإلعاقةذوي
 
  أفضلفرصعىل  الحصولف

 
  خاًصةالحياة،ف

 
وسمعالتعايشظروفظلف .المستجدكورونا فير

ا اإلعاقةذويلألشخاصالمعلوماتلتكنولوجيا الوطنيةاألكاديميةتنظيم▪
ً
نتعي  الجلساتمنسلسلةأيض اإلعاقةلمتحدياإلنير

  
 
  اإلعاقةذويالمواطنير  مركز معبالتعاونأفريقيا،ف

 
يا ف كةنيجير تعايشكيفيةعىلءالضو الجلساتوسلطت.كينياسيسكو وشر

وسمعاإلعاقةذوياألشخاص .المستجدكورونا فير
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اإلجراءات القيادية والخدمة العامة وإدارة المواد البشرية

اتيجيةإطالق▪ ي الرقميةمرص اسي 
منمرجعيتها تأخذ )الرقميةالمهاراتوتطوير الرقمي التحولعىلتعتمد الت 

.(2063أفريقياوأجندةالمستدامة؛التنميةوأهدافالمرصي؛والدستور ؛2030مرصرؤيةأهداف

،التحوللدعمالقانونيةاألطرتطوير ▪ بشأن2017لسنة89رقمالجمهوريالقرار صدور تمحيثالرقمي

ي المجلسإنشاء"
المجلس"بإنشاء2015لسنة1453رقمالوزراءمجلسرئيسوقرارللمدفوعات،الوطتن

.الوزراءمجلسرئيسبرئاسة"الرقمي للمجتمعاألعىل

قمر الوزراءمجلسرئيسقرار إصدار خاللمنالمعلوماتنظموحداتالرقمي التحولوحداتاستحداث▪

."الرقمي التحولوحداتاستحداث"يتضمنوالذي2018لسنة1146

.(يدبورسعمحافظةالجديدة،اإلداريةالعاصمة)الحكومةمستوىعىلالرقمي التحولاستدامةضمان▪

ن الرقميةالقدراتوبناءتنميةبرامجتنفيذ ▪ ،للموظفير ن ن وكذلكالحكوميير .المواطنير
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التحول الرقمي والتطوير المؤسسي وميكنة خدمات المواطنين 

وعاتباستكمالالمعلوماتوتكنولوجيا االتصاالتوزارةقيام▪ ي التحتيةالبنيةمشر
وتقديمالدولةةوأجهز الوزاراتكافةفن

األجهزةنماالحتياجاتوتحديد ورقمنتها البياناتقواعد وإعداد الضوئيةاألليافتكنولوجيا باستخدامالربطخدمات

ن وتسجيلوالمعدات تقديممعة،فرعيرقمي وتحولمعلوماتنظمفرقوتشكيلالعملنظموميكنةوإدراجهم،المنتفعير

ي الدعم
ي الفتن

امجللمنظومةوالمؤسسي والتقتن وعاتواستدامةالتكنولوجيةوالحلولوالير وميكنةرقمي الوالتحولالمشر

ن خدمات .المواطنير

الجنائيةالةوالعداألشة،نيابةوخدماتوالتوثيقالتموينخدماتيخصفيما المحافظاتباقالخدماتتشملأنالمقرر من▪

.والكهرباءالعقاريالشهر وخدمات

ي الرقمي والتحولالمعلوماتنظموحداتاستحداث▪
،تقييموعملالدولةوأجهزةالوزاراتكافةفن ن قدراتهمبناءثمللمرشحير

.الوحداتبتلكللعمللتأهيلهموتنميتها 
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أسئلة وأجوبة 

ما ه  تحديات وفرص التحول الرقم  فيما يخص لمنطقة العربية؟ ▪

 التحدياتذكر تممرص،إىلباإلشارة
ً
ي مسبقا
ن
هو حدياتالتأهممنأنهبالذكر والجدير .العرضف

ي الدولةجهود عىلالحفاظ
ن
ن للحكومةالفرصةتتيحرقميةثقافةتعزيز ف بشكللتواصللوالمواطنير

ي فعالةخدمةإىلالوصولمواطنلليضمنبالشفافية،متسمفعال للمسائلةاضعةوخاحتياجاتهتلتر

.والتطوير
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(تابع) أسئلة وأجوبة 

  التحول الرقم  عىل نطاق أوسع من أجل مستقبل أف▪
ضل هل الدول العربية مستعدة لتبن 

للحوكمة؟

ي متمثلةالسياسيةالقيادةمنواضحةعزيمةهناكمرص،إىلباإلشارة➢
ن
اتيجية2030مرصرؤيةمنكلف واسي 

.الرقمي التحولخاللمنشفافيةوأكي  أفضلعامةخدمةتقديمنحو الدولةبجهود ومدعمةالرقمية،مرص 

 مذكور هو كما )الرقمي التحولأهدافلتطبيقالداعمةالقراراتإصدار جانبإىلهذا 
ً
إىلشير يمما (مسبقا

ي اطار وضععىلالدولةعزم
.الرقمي التحولمشاري    عاستدامةيضمنقانونن

الخدمةملتقديموحد نظامإتاحةخاللمنحضاريةنقلةيمثلوالذيالجديدةاإلداريةالعاصمةإىلاالنتقال➢

ن موحدة،بياناتقاعدةخاللمنيعمل ن وموظفير قميةر خدمةوتقديمرقمي بشكلالتعاملعىلمدربير

ة، ن .المواطنإىلوشيعةمبسطة،ممير

برامجنفيذ وبتاألخرى،الجهاتمعبالتعاونالمعلوماتوتكنولوجيا االتصاالت وزارةخاللمنالدولةجهود ➢

لدعميسعللدولةاإلداريوالجهاز الحكومي للموظففعالنموذجلخلقالمؤسسي التطوير وسياسات

مكنكميالمرصيةالدولةجهود حولالمعلوماتمنللمزيد ).والمواطنالدولةمستوىعىلالرقمي الشمول

(www.mcit.gov.egالمعلوماتوتكنولوجيا االتصاالت وزارةموقععىلالدخول

http://www.mcit.gov.eg/
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( تابع)أسئلة وأجوبة 

  19-ما الذي أظهرته لنا ردود الفعل إزاء وباء كوفيد▪
 
بشأن نشر واعتماد التكنولوجيا لتعزيز شعة االستجابة الحكومية ف

الدول العربية؟

ي أبرزها ذكر تمجهود بعدةالمعلوماتوتكنولوجيا االتصاالتوزارةبادرتلمرص بالنسبة➢
ن فن يحتير ن الخاصالشر بأفضلتير

ي القياديةواإلجراءاتالممارسات
وزارةقامتحيث:األزمةاندالعمعالحكوميةاالستجابةشعةللتعزيز الحكومةاتخذتها الت 

ن لتشجيعالتاىلي بعملالمعلوماتوتكنولوجيا االتصاالت والقيامالحكوميةاتالخدملتلف  الرقميةاألدواتاستخداممنالمواطنير

لمنبأعمالهم ن :المين

ن جميعتزويد ➢ كير
ي المشي 

نتخدمةفن ىلي اإلني 
ن نتباقةعىل%20بنسبةإضافيةبحصةالمين .(جيجابايت30أدنن بحد )اإلني 

كاتمعباالتفاقاالتصاالتلتنظيمالقومي الجهاز قام➢ ،الدفعخدماتاستخدامتشجيععىلللعملاألرب  عالمحمولشر ي
ونن اإللكي 

يةعروضتقديمخاللمنوذلك ن هميسددونالذينللعمالءتحفير ي فعالدطرقباستخدامأرصدتهمويشحنونفواتير
ونن .اإللكي 

ا 30عىلالمواطنونويحصل
ً
.مجانيةدقائقالمشحونالرصيد منضعف

الهاتفصيد ر لشحنالتقليديةالوسائلاستخداممنللحد اإلجراءاتمنمجموعةباتخاذ االتصاالتلتنظيمالقومي الجهاز قام➢

ونية،الشحنبأساليبواستبدالها للخدش،القابلةالبالستيكيةالشحنكوتمثلالمحمول، كاتمعتنسيقبالذلكاإللكي  شر

www.mcit.gov.egالمعلوماتوتكنولوجيا االتصاالتوزارةموقععىلالدخوليمكنكمالمرصيةالدولةجهود حولالمعلوماتمنللمزيد ).األرب  عالمحمول ))
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تطور استخدام خدمات االتصاالت قبل وبعد ُكورونامؤشرات 
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وبعد ُكورونااإلنترنت قبل مؤشرات تطور استخدام خدمات 
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