
تحت رعاية السيد أ.د/ محمد السعيد عميد الكمية وريادة السيد أ.د/ ماىر عبد 
فعاليات ممتقى رجال األعمال ديسمبر  91االثنين أقيمت اليوم  الرزاق وكيل الكمية

 المحمية.شرف بحضور لفيف من رجال الصناعة الذي  والصناعة

ثم قام بتوضيح افتتح الممتقى أ.د/ ماىر عبد الرزاق الذي رحب بالسادة الحضور 
اليدف األساسي من الممتقى وىو ربط التعميم األكاديمي بالصناعة وسوق العمل 

كال من التواصل مع األمر الذي يتفق مع رؤية القطاع ورسالتو التي تتمخص في 
عرض سيادتو حيث  عاون معيماقميمي لتعزيز فرص التالمجتمعين المحمي واإل

وأىميا  لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحاور الخطة اإلستراتيجية ل
بروتوكوالت ، رفع كفاءة وحدات ذات الطابع الخاصلمكمية،  تنمية الموارد الذاتية

 .الندوات وورش العمل، التدريب، التعاون

صبحي عبد القادر وكيل الكمية وفي نفس السياق أعطى سيادتو الكممة لمسيد أ.د/ 
لمدراسات العميا والبحوث الذي أكد عمى أىمية التواصل بين المؤسسات األكاديمية 

 والقائمين عمى الصناعة لموصول إلى خريج قادر عمى مواجية سوق العمل و
 مواكبة كل جديد فكالىما يكمل بعضو بعضًا.

عات الصغيرة والمتوسطة فقد أما السيد أ.د/ إبراىيم الشرقاوي مدير مركز الصنا
ألكثر من ثماني سنوات وأن المصنع  والتي امتدت تحدث عن تجربتو في اليابان

ىناك ىو الكمية والكمية ىي المصنع ال ينفصالن األمر الذي يجعل من ربط التعميم 
األكاديمي بالصناعة أمرًا حتميًا، وأنو بصدد تحديث الخطة االستراتيجية لمركز 

صغيرة والمتوسطة الذي تولى إدارتو حديثًا والذي سيتبنى بدوره مجال الصناعات ال
 مشروعات تخرج. 5ومن ثم تشجيع الطالب عمى االبتكار وتمويمو لـ ريادة األعمال 



أما السيد أ.م.د/ إبراىيم بدران مدير وحدة ضمان الجودة بالكمية فقد استيل كممتو 
بأىمية المشاركة المجتمعية لرجال الصناعة في تطوير العممية التعميمية ثم عرض 
سيادتو التجاىات الكمية بعد اعتمادىا من قبل الييئة القومية لمجودة واالعتماد في 

جعة عممية قياس الرضا المجتمعي من خالل يناير الماضي ومدى أىمية مرا
التعاون مع نقابة الميندسين وأولياء األمور وأصحاب األعمال فضاًل عن دراسة 
قميميًا وعالميًا والذي  احتياجات سوق العمل والمتغيرات التي تطرأ عميو محميًا وا 
ن، يظير في تحديث الئحة البرامج التعميمية لمرحمة البكالوريوس الذي يجري اآل

اعتماد معممين بالكمية وىما وكذا تفعيل التدريب الصيفي والميداني باإلضافة إلى 
)معمل التربة واالساسات، ومعم الطرق( مما يؤدي إلى تقديم خدمة أفضل لمعممية 

 البحثية والتعميمية والمجتمع الخارجي.

قى مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الممتل ثم انتقل السادة الحضور
من إبداء رأى السادة الحضور في مستوى أداء وكفاءة الميندسين  ومن أىميا:

المشكالت الفنية التي تواجو الشركات لمتنسيق فيما بينيا وبين ، خريجي الكمية
تعاون بينيما أو  الكمية لمعالجتيا بطريقة يتفق عمييا الطرفين مثل عقد بروتوكول

 والخريجين ومدى أىميتو وما لو وما عميو.التدريب لمطالب ، يتراءى ليما

أقطاب القطاع اليندسي و الصناعة المحمية عن  شيد الفاعميات اليوم عدد من
مصر لمغزل والنسيج بالمحمة  –الشركات التالية: "" وسط الدلتا إلنتاج الكيرباء 

المصرية  –فودا فون مصر  –مصنع عقل لمصناعات المغذية لمسيارات  –الكبرى 
بيب آراب  –الدقيمية لمسكر  –نقابة الميندسين فرع الدقيمية  –ريب اليندسي لمتد
 محمد حممي الشرقاوي لممقاوالت العامة " –

 



يضم أسماء وآراء السادة الحضور في كل نقطة  ىذا وسنوافيكم بتقرير تفصيمي
 عمى حدة فضاًل عن مخرجات الممتقى في تقرير تفصيمي الحق بإذن اهلل.

 وراء القصد.واهلل من 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

 


