
مؤتمر صناعة المحتوى الرقمي

سيريتلشركة 



مقدمة

بناء البنية التحتية وتحضيرها•

وفق احدث مطور أنظمة يعملون300أكثر من •

(  CMMI)المعايير

حماية البيانات •



سيريتلتجارب أمثلة عن 

(أكاديمي)شبابلينك

 (تثقيفي-ترفيهي )دو ري مي

I-Show( تثقيفي-ترفيهي)

 (ثقافة والحضارة)االلكتروني كتاب سوريا يا حبيبتي

 سيرياستور

منصة التواصل االجتماعيSyrians 



12/4/2017االطالقتاريخ

سوريافيومعهدجامعة40منأكثريخدم

:منأكثريحتوي

40,000محاضرة

1350مرجع

46تدريبيةمحاضرةOnline Course

85,000يتجاوزالمشتركينالطالبعدد

ومرجعمحتوىألكبربوابةليصبحالمعنيةالجهاتكافةمعالعمل:االسترتيجية

...السوريةوالمعاهدبالجامعاتبالطالبخاص

لينك شببتطبيق 



ميدو ري تطبيق 
اإلطالق التجريبي

ة مجمل ملفات االغاني المحملة مع تفاصيل األغني

171,036:يقارب

1,700:عدد ملفات المطربين يقارب

خالل بناء مكتبة فنية ضخمة، مقدمة من: االستراتيجية 

والموبايل تطبيقات الويب 



I-Show تطبيق

 14/12/2017تاريخ االطالق

 مستخدم 100,000وسطي عدد المستخدمين بشكل دائم يفوق

 93,000وسطي عدد االجهزة المتصلة  يفوق

 فيلم4,500عدد االفالم المحملة يفوق

 مسلسل500عدد المسلسال المحملة يفوق

  فيديو 500عدد الفيديو يفوق

 مسرحية50عدد المسرحيات يفوق

 قناة 58عدد القنوات بالبث المباشر يعادل



سوريا يا حبيبتي كتاب 

يتوفر من الكتاب نسخة الكترونية 

يتضمن 

صورة 20,000أكثر من 

معالم سوريا بكافة المحافظات توثق أهم 

سيتم عرضه قريبا من خالل تطبيق موبايل



تورسيريا س
Category International Syrian

Books & Reference 105 6

Business 66 19

Communication 88 9

Education 167 35

Entertainment 229 8

Finance 25 9

Games 1006 13

Health & Fitness 132 4

Lifestyle 99 9

Media 176 8

Medical 79 9

News & Magazines 16 14

Personalization 93 2

Photo & Video 185 3

Productivity 194 3

Shopping 8 14

Social 47 12

Tools 328 20

Travel And Local 66 10

Weather 17 -

Syriatel Applications - 5

MTN Applications 3 3

Total apps 3190 207

3397



تورسيريا س

 27/2/2018تاريخ االطالق

 60,000عدد المستخدمين يفوق

 169,000عدد طلبات التحميل يوميا  يفوق

 3,394عدد التطبيقات المحملة يفوق



Syrians
منصة التواصل االجتماعي

االطالق التجريبي 

 27/2/2018تاريخ االطالق

 مستخدمين5000عدد المستخدمين يتجاوز

 17,000عدد الملفات والصور يتجاوز



الخاتمة

المقدرات السورية موجودة•

بناء استقاللية لسوريا مسؤوليتنا•

حشد واحتواء الطاقات المحلية•

تنظيم تشريعات وقوانين ناظمة•

التبني•



Thank you…


