
 

 

  
 بيان صحف 

  مجاالت قطاع  
تعاون بي   جمعية رجال األعمال و»هندسة عي   شمس« لتدريب الطالب ف 

 التشييد والبناء

  تقييم الطالب 
كات وإلزام  ف   عميد كلية هندسة عي   شمس: التدريب عمل  داخل الشر

كات االستشارات الهندسية والمقاوالت     شر
وتوكوالت تتيح فرص للتدريب والتوظيف ف  فوزي: البر

 والتطوير العقارى  

  مجاالت  
كة ف  ، توقيع عددا من بروتوكوالت التعاون المشبر أعلنت جمعية رجال األعمال المرصيي  

كات أعضاء لجنة التشييد  بالجمعية بهدف توفب   التدريب بي   كلية الهندسة بجامعة عي   شمس وشر

  مجاالت االستشارات الهندسية وقطاع التطوير العقاري والمقاوالت
  .فرص تدريب عمل  للطالب ف 

نائب رئيس جمعية  المهندس فتح هللا فوزي  من  كة كل  المشبر التعاون  بروتوكوالت  توقيع  وحرص  

  
عميد كلية الهندسة جامعة   رجال األعمال المرصيي   ورئيس لجنة التشييد بها، والدكتور عمر الحسين 

عي   شمس، بحضور االستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال األعمال المرصيي   ورؤساء 

التعاون   بروتوكوالت  بتوقيع  قامت    
والنر الهندسة  تدريب طالب كلية    

ف  الراغبة  كات  الشر وممثل  

كة   . المشبر

كة صبور لال  ستشارات الهندسية، برئاسة المهندس عمر ووقعت عل  بروتوكوالت التعاون كل من شر

للتنمية   ايجيبت  بيتا  كة  وشر صبور  احمد  المهندس  برئاسة  العقارية  للتنمية  صبور  ،األهل   صبور 

كة أدفا للتطوير العقاري برئاسة المهندس احمد الشناوي  العمرانية برئاسة المهندس عالء فكري وشر

وأكاديمية   الهندسية  لالستشارات  الدقة  كة  إدارة   PCEوشر كة  وشر السويدة،  وليد  الدكتور  برئاسة 

ست جروب للتطوير العقاري برئاسة  EMS  األنظمة الهندسية برئاسة المهندس احمد الزيات، وفب 

  .المهندس بشب  مصطف  

وأوضح المهندس فتح هللا فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التشييد والبناء، أن  

وتوكوالت، تتيح كات أعضاء لجنة التشييد لمدة ثالثة   البر لعدد من الطالب التدريب العمل  داخل شر

كات االستشارات    ١٥أسابيع     التدريب والتوظيف بمكاتب وشر
، ما يوفر فرص للطالب ف  يوم عمل 

  .الهندسية والتشييد والمقاوالت والتطوير العقاري

ت التعاون مع الكليات العملية بالجامعة وأكد فوزي، أن الجمعية تستهدف توقيع العديد من اتفاقيا

  قطاعات متنوعة
  الهندسة فقط، مثل الزراعة، وف 

  .لتوفب  التدريب لجميع التخصصات وليس ف 



التعاون مع جمعية رجال   الهندسة جامعة عي   شمس، أن    عميد كلية 
الدكتور عمر الحسين  وقال 

برامج التدريب العمل  والبيئة التعليمية    األعمال يهدف لربط التعليم بسوق العمل، من خالل توفب  

المالئمة لتحفب   الطالب نحو اإلبتكار واإلبداع وهو ما تحرص عليه الكلية من بداية التحاق الطالب  

  المسابقات الدولية حيث فازت فيها فرق الكلية عل  أعل  التصنيفات ومنها  
اك ف  بها بجانب االشبر

الخام والتصنيف  معماري  األول  المتحدة  المركز  بالواليات  الزالزل  تصميم  مسابقة    
ف  عالمًيا  س 

  .األمريكية

كات أعضاء جمعية رجال األعمال، بجانب إلزام   ، أن التدريب العمل  سيتم داخل شر  
وأوضح الحسين 

بالقدرات  الطالب والخريجي    تثقل    
النر ك  المشبر التعاون  بنود  باعتباره من أهم  الطالب  تقييم    

ف 

ات وتكسبه   تؤهلهم إليجاد فرص العمل بما يعود بالنفع عل الطالب  والخبر
م المهارات الالزمة النر

  .والمكان الذي سيحصل فيه عل  فرصة للتدريب أو العمل

اكة مع هندسة   وقال المهندس عمر صبور عضو لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال، فخرون بالشر

التعاو  وعات  مشر أهم  من  واحدة  تعد    
والنر المهندس عي   شمس،  ومكتب  أكاديمية صبور  بي    ن 

بروتوكول كلية  ايضا  ومنها  العريقة  الهندسة  وكليات  هللا  رحمه  صبور  حسي    الراحل  االستشاري 

   
  تأتر

الهندسة بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة واالداب واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنر

  تنفيذ برام
ج تدريب وتأهيل الطالب والخريجي   لسوق العمل من كجزء من المسؤولية المجتمعية ف 

ات العلمية بجانب توفب     اكسابهم المهارات والخبر
وعات بما يسهم ف    تنفيذ المشر

اكهم ف  خالل إشر

كة    .فرص العمل داخل الشر

اكة بي    ، أن الشر وأكد المهندس أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المرصيي  

  دعم التعليم  ادفا لل
  تأكيدا عل الدور الهام لرجال األعمال ف 

تطوير العقاري وهندسة عي   شمس تأتر

 إل  أهمية الدمج بي   العملية التعليمية وسوق  
ً
وبرامج التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، الفتا

ات العملية من خالل إشر     العمل الفعل  بالعمل عل  تنمية مهارات الطالب وإكسابهم الخبر
اكهم ف 

إل    
ً
وصوال الجدوى  ودراسات  والتصميمات  التخطيط  من  بداية  وعات  المشر تنفيذ  مراحل  كافة 

ة ف  قطاعات التشييد والبناء   .  صناعة منتجات متمب  

من   الطموحة  العنارص  اكتشاف    
ف  األعمال  رجال  جمعية  مبادرات  أهمية  ال   الشناوي،  أشار  كما 

  تحويل األحالم ال  واقع  الشباب وتوفب  فرص العمل بعد التخ
رج إلعطاء الطالب جرعه من األمل ف 

ئ مستحيل او صعب بالتعليم والتدريب والعمل    .وأنه ال يوجد شر

وقال الدكتور وليد السويدة عضو لجنة التشييد بجمعية رجال األعمال، التعاون مع كلية هندسة عي    

مع   فيه  نشارك  أن  نفخر   ، آسم  وهدف  إلنجاز  ف  مشر ئ  شر العريق شمس،  التعليم   الرصح  هذا 

   
كمسؤولية مجتمعية تجاه تدريب الطالب وتأهيل الشباب والخريجي   لسوق العمل سواء كأعضاء ف 



كة الدقة لالستشارات الهندسية وأكاديمية لمهندش    PCE  جمعية رجال األعمال أو عل  مستوي شر

كة في   المنبثقة من الشر   .اإلنشاءات المحبر

أن    السويدة،  مجاالت  PCE  أكاديميةوأوضح    
ف  التدريبية  نامج  البر من  العديد  تقديم  عل   تعمل   ،

ات ومتطلبات سوق العمل بما يسهل من ايجاد فرص العمل  الهندسة المختلفة بجانب نقل الخبر

  .ودعم ربط التعليم بمتطلبات واحتياجات سوق العمل الفعل 

اكة مع جامعة عي   شمس، تهدف   وقال المهندس احمد الزيات عضو لجنة التشييد بالجمعية،  ان الشر

  كافه أطياف المجتمع، من خالل خلق بيئه تعليمه لرفع مستوي قدرات الشباب  
إل دمج الشباب ف 

  .واعداد كوادر لديها من التعليم والمعرفه والمهارات ما يؤهلهم لاللتحاق بسوق العمل

للتنمية المستدامة، كما يحظ     ٢٠٣٠واضاف الزيات، أن تطوير التعليم من أسم  أهداف رؤية مرص  

اكة    أنه تم توقيع اتفاقية تعاون وشر
ً
بأولوية لدى القيادة السياسية والقطاع الخاص المرصي، موضحا

الهندسية ادارة األنظمة  كة  وهندسة عي   شمس، تحت رعاية جمعية رجال األعمال  EMS  بي   شر

   
الطالب ف  لتدريب  كة سيمينس  بالتعاون مع شر    المرصيي   

الذكاء االصطناع  والتحكم ف  مجاالت 

  والمدن الذكية
  .المبات 

  اطار  
  ف 
وتوكول يأتر كات فرست جروب أن البر وأوضح المهندس بشب  مصطف  الرئيس التنفيذى لشر

الدور المجتمىع المطلوب من رجال األعمال و حرصا عل تدريب طلبة كليات الهندسة وامدادهم بما  

كة فرست جروب للتطوير العقارى والمقاوالت  يتناسب مع متطلبات السوق   ا إل أن شر الحال، مشب 

رجال  جمعية  مظلة  تحت  شمس  عي    جامعة  الهندسة  مع كلية  التعاون  بروتوكول  بتوقيع  قامت 

عدد   لتدريب  المرصيي    كة    ٢٠األعمال  الشر مواقع    
ف  وذلك  النهائية،  قرب  السنوات  من  طالب 

  تنفيذ األعمال اإلنشا
ئية التقليدية وأيضا الكثب  من طرق االنشاء غب  التقليدية كالبالطات للمشاركة ف 

سابقة الشد . وانشاء المبات  من أعل السفل وامداد المتدربي   بمعلومات عن طرق البيع والتسويق  

ات واحتياجات   كة حرصا عل أن يكون الخري    ج ملما بجميع خبر وخدمة العمالء والقطاع المال بالشر

 . سوق العمل

 


