
 

 البيان الصحفي

 لفاعليات توقيع بروتوكول تعاون مشرتك ثالثي األطراف بني:

 التنمية الصناعيةبنك  –عني مشس جامعة  –مجعية رجال األعمال املصريني 

 

 

 : بمبادرة من جمعية رجال األعمال المرصيي   

بروتوكول تعاون ثالثى بي   جمعية رجال االعمال المرصيي   وجامعة عي   شمس وبنك التنمية 

 الصناعية

تعاون ثالثى بي   الجامعة و جمعية رجال االعمال شهدت جامعة عي   شمس توقيع بروتوكول 

وتوكول عن جامعة عي   شمس  المرصيي   وبنك التنمية الصناعية حيث قام بتوقيع البر

ي رئيس جامعة عي   شمس ، وعن جمعية رجال االعمال المرصيي   المهندس 
أ.د.محمود المتين 

ئيس المهندس عىل عيىس ر فتح هللا فوزى نائب رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية بالنيابة عن 



الجمعية، وعن بنك التنمية الصناعية االستاذ ماجد فهىم عطية رئيس مجلس إدارة بنك 

  .التنمية الصناعية

 

ك بي   االطراف الثالثة لدعم التكامل بي   الرسائل  وتوكول إىل تحقيق التعاون المشبر يهدف البر

 الربط بي   المشاري    ع االبتكاريه واالبحاث العلميه )ماجستب  ودكتوراه( بالجامعة وكذلك

ي 
للباحثي   والطلبه وبي   ما يتطلبه مجتمع االعمال من دراسات علميه تلمس الواقع التطبيقر

ي وضع و تحقيق الرؤيه لمتخذ 
للقطاعات االقتصاديه المختلفه لالستفاده من تلك االبحاث ف 

  .القرار

ي مجال التسويق 
، و باالضافه اىل تقديم كافة االستشارات ف  يسمح لهذا واالنتاج واالداره للباحثي  

كة بي   اللجان التخصصيه القطاعية التابعه  وتوكول بتوقيع بروتوكوالت تعاون مشبر البر

للجمعيه والكليات المناظره لها بالجامعه لتحفب   الباحثي   والطلبه حنر يصبحوا مبتكرين 

  .ورائدى اعمال

 

وتوكول من جمعية رجال االعم الوى حرص  توقيع البر ال المرصيي   المهندس مجد الدين المب  

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلىم بالجمعية ،

دكتور نيفي   عبد الخالق رئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية ،مهندس عالء فكرى نائب 

دكتور احمد شلنر عضو لجنة التشييد ، واألستاذ محمد رئيس لجنة التشييد بالجمعية ، 

  يوسف المدير التنفيذى

 كما حرص  من

جامعة عي   شمس االستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

والطالب ، االستاذ الدكتور خالد قدري عميد كليه التجاره واالستاذ الدكتور احمد جالل عميد  

عه واالستاذ الدكتور ضياء عبد المجيد عميد كليه الهندسه واالستاذه الدكتوره نجوى كليه الزرا

بدر عميد كليه حاسبات واالستاذ الدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم واالستاذ الدكتور عمر 

ي وكيل كليه الهندسه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، ، ومن بنك التنمية 
الحسين 

اذ ماجد فهىم رئيس مجلس اإلدارة واالستاذ حمدى عزام نائب رئيس مجلس الصناعية االست

اإلدارة، المهندس يارس عاصم عضو مجلس ادارة، األستاذة نجالء عبد الرحيم رئيس العالقات 

  .العامة واالتصال المؤسىس ببنك التنمية الصناعية



 

ي بداية اللقاء أكد أ.د. محمود المتين  رئيس جامعة عي   شمس 
امعة أن اليوم هو يوم تاريخ  لجف 

عي   شمس حيث شهد توقيع بروتوكول ثالثى بي   جامعة عي   شمس، وبنك التنمية الصناعية 

  .، و جمعية رجال االعمال المرصيي   وسوف نشهد ثماره قريبا عىل ارض الواقع

ا إىل أن جمعية رجال االعمال المرصيي   تعد جمعية عريقة ف  مرص تضم كبار رجال  مشب 

االعمال ف  مجاالت الزراعة و الصناعة وقطاع التكنولوجيا والتشييد و الطاقة والسياحة وكافة 

القطاعات االقتصادية، وجاري التنسيق بي   الجامعة والجمعية لتحقيق ربط المجتمع 

االكاديىم والبحث العلىمي باحتياجات سوق العمل بجانب المساهمة ف  حل مشاكل الصناعة 

ة النر تزخر بها جامعة عي   شمس ف  من خالل البحث  العلىم و االستفادة من بيوت الخبر

 مجاالت عديدة

وتوكول سيتاح للجامعة توفب  فرص لتدريب شباب الخريجي    باإلضافة إنه من خالل البر

  والطالب ف  مصانع ومزارع ومؤسسات رجال االعمال بجانب االستفادة من

كار الناشئة وريادة االعمال الموجودة حاليا بالجامعة تمويل رجال االعمال لبعض األبحاث لألف

عن طريق واحة االبتكار عالوة عىل امكانية مشاركتهم ف  مجالس الكليات واالستفادة من 

  .افكارهم ف  تطوير المناهج لتتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية و المستقبلية

ى والذى يعد من اعرق البنوك ف  مرص يضاف إىل ذلك مساهمة بنك التنمية الصناعية المرص 

  .ف  كافة المجاالت السابقة

 

وتوكول  وأكد المهندس فتح هللا فوزى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن مبادرة توقيع البر

ي يشهدها االقتصاد المرصي بكافة قطاعات 
ات المتالحقة النر جاءت من الجمعية نظرا للتغب 

وتوكول اىلي الربط بي   الرسائل وايضا نظرا لتغب  احتياجات سوق  العمل ، حيث يهدف البر

ي تتطلبها القطاعات 
العلمية)ماجيستب  ودكتوراه( وبي   الدراسات الفنية المتخصصة النر

اإلقتصادية المختلفة بحيث يتم استفادة الدارس والمجتمع عىل حد سواء ، وايضا الربط بي   

حديث المناهج الدراسية بالكليات متطلبات سوق العمل ومهارات الخريجي   من خالل ت

المختلفة وفقا لمتطلبات سوق العمل ، كما أشار سيادته إىل أن الجمعية تعد اقدم جمعية 

ات مجتمع ١٩٧٩لرجال االعمال ف  مرص حيث انشأت عام  ى خبر ، وتمثل مجموعة من كبر

ة رجال أعمال مرص ٥٥٠األعمال وتضم ف  عضويتها    .عضوا من خب 



وتوكول هو وضع الرسائل العلمية والبحثية عىل ارض الواقع بما يناسب  وأضاف ان هدف البر

سوق العمل و القطاعات االقتصادية المختلفة ، كما أنه يتيح لمجتمع رجال االعمال وضع رؤية 

ف  محتوى المناهج التعليمية للحصول عىل جيل من الخريجي   متوافق مع احتياجات سوق 

  .العمل

تها ف  مختلف كليات  عالوة عىل التعاون بي   اللجان التخصصية والقطاعية بالجمعية ونظب 

وتوكول كما قام بشكر الجامعة بالنيابة  الجامعة لتحقيق تعاون مثمر بي   االطراف المعنية بالبر

شكرها عىل حسن استقبالها الحافل لممثىلي الجمعية -عن المهندس عىلي عيىس رئيس الجمعية

 .سلسة طويلة من لقاءات التعاون المثمرمؤكدا أن هذه هي البداية ل

 

واشار ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب اىلي اهمية التخطيط 

ي حل مشكالت المجتمع وعوده الدور الجامعي اىلي 
ي ودور الجامعات الحكوميه ف  اتيخر االسبر

 الرياده مرة اخري والتواصل مع المجتمع بشكل واضح

ا و دعم  ي تقدم المجتمع، مشب 
ة ف  العباقرة وتنفيذ افكارهم مما سيؤدي اىلي حدوث طفرة كبب 

  انه هناك تحديث وتطوير دائم

وعات وتحل  ي عن طريق رجال االعمال لتخدم المشر
ي يمكن ان تأثر

امج الدراسية والنر البر

ي  المشكالت المختلفه باإلضافة إىل تفعيل التواصل عن طريق اللجان التنفيذية كما 
 كليات ف 

ي سيادته الضوء عىل ما تمتلكه جامعة عي   شمس من كب   ثمي   يتمثل 
الزراعه والتجارة، والقر

ي تستحق الدعم لخدمة المجتمع، 
ف  طالب الجامعة الذين يمتلكون العديد من االفكار النر

ا انه يتم باستمرار تغيب  وتطوير المناهج لتتوافق وتتوائم مع طبيعة سوق العمل  .مشب 

 

واشار األستاذ ماجد فهىم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إىل اليوم ُيظهر بل ويضع 

صب اعينا والمستقبل يعن  الشباب المحرك الفعىل للنجاح واالقتصاد والصناعة 
ُ
المستقبل ن

 ثوالتطوير واالبتكار واالستثمار وياثر ذلك من خالل التعليم وتنمية االبتكار وريادة االعمال حي

ها-ان المنافع العامة لالبتكار وريادة األعمال  حِسن تسخب 
ُ
 ةتفوق بمراحل مكاسبها الخاص -إذا أ

. 

 



التعليم هو الوقود الذي تعمل به قاطرة النمو  وأضاف انه يجب أن تتضافر كافة الجهود ويعتبر

الشباب و  وهنا وياثر دور البنك كاحد المؤسسات الداعمة والمهتمة بالتطوير واالبداع والعلم

ة من المنتجات والخدمات البنكية لُعمالئه من األفراد   ّ ويعمل البنك عىل تقديم مجموعة ُمتمب 

ي كافة األنشطة االقتصادية 
كات بُمختلف أنواعها وبرؤية ُمتخّصصة ف  والُمؤّسسات والشر

اد ز والتنموية بجانب األوعية االدخارية المتعددة المزايا وتوفب  الُعمالت األجنبّية الال مة الستب 

ات
ّ
  . الخامات واآلالت والُمعد

 

كما يهدف بنك التنمية الصناعية بشكل أساسي إىل دعم الشباب وأفكارهم حيث أن الشباب 

و ومتناهية الصغر من  وعات الصغب   ف  مجال المشر
ً
هم بناه المستقبل ، ويعتبر البنك رائدا

ة من المنتجات والخدمات المرصفية ي المقام األّول إىل تلبية خالل باقاته الممب  
 الُمتطّورة ف 

االحتياجات المتنوعة للمواطني   عىلي اختالف مستوياتهم بما يحقق رضائهم وتضمن 

مستويات عالية من الجودة واألداء الُمتمب   الذي يعود بالنفع عىل الجميع من خالل الدور 

 . التنموي الذي يتبناه البنك

 

اكة و اكد ماجد فهىم عىل حرصه عىل الت ك يصل للشر عاون مع الجامعة وتحقيق تعاون مشبر

وعات واالبحاث ويعمل  لتحقيق اقىص استفادة للمجتمع المدث  فالبنك يدعم تمويل المشر

عىل توطي   الصناعات المحلية مؤكدا ان التعاون بي   البنك وجامعة عي   شمس العريقة ُيعد 

 .خطوة جيدة سوف تأث  بثمار جيدة

 

 

وتوك كه داخل جامعه عي   وبمقتىص  البر ك النشاء حضانات مشبر ول سوف يتم التعاون المشبر

  .شمس بتخصصات مختلفه وبدعم من الصناعه لخدمه جميع مجاالت الصناعه

 

وتوكول بتوفب  فرص تدريب علميه لطالب مرحله البكالوريوس والدراسات العليا  كما يسمح البر

كات الساده اعضاء الجمعيه بما يعظم العائد  عىل االقتصاد المرصي و تحفب   اعضاء بشر

وعات تخري    ج طالب  وعات البحثيه ومشر الجمعيه للمساهمه ف  دعم وتمويل المشر

البكالوريوس ورسائل الماجستب  والدكتوراه للمرحله الدراسات العليا عىل ان يكون موضوعات 



كات االعضاء ب وعات البحثيه محل الدعم مرتبط ارتباط وثيق من نشاط رسر معيه رجال جالمشر

 االعمال المرصيي   

ي تعمل عىل تحسي   بيئه 
كما سوف تقوم جامعة عي   شمس بتوفب  الدراسات والتقارير النر

م جامعه عي   شمس بعقد ندوات ودورات تدريبيه  ي مرص عىل ان تلبر 
االعمال و مناخ االستثمار ف 

ي كافه قطاعات التعاو 
كات ف  ي الشر

ك تقديم ن المشمتخصصه وورش عمل بالجامعه للكوادر ف  بر

الخدمات االستشارية و دراسات الجدوى الفنيه و الماليه واالقتصاديه والتسويقيه العضاء 

جمعيه رجال االعمال المرصيي   من جامعه عي   شمس لدعم انشطه جمعيه رجال االعمال 

ي 
المرصيي   وذلك من خالل االستعانه بمراكز االستشارية واالبحاث بجامعه عي   شمس والنر

 سوق العمل توفب  الخطه البحثيه الثانويه الخاصه بكليه  تعد 
ه الرائده ف  من قامات بيوت الخبر

اتيجيه  ي تحقيق اسبر
التجاره لجمعيه رجال االعمال المرصيي   بما يساعد عىل االستفاده منها ف 

جمعيه رجال االعمال المرصيي   ربط موضوعات التطبيق لرسائل الدرجات العلميه من 

كات االعضاء بجمعيه رجال االعمال المرصيي   ماجستب  و د   .كتوراه و اكاديميه ومهنيه بالشر

 


