
 

 

 

 

 

  
           

 

 

 تعاون بروتوكول
 

 بني
 

 الكهربائيةشركه مصر اخلليج للمصاعد والسالمل 
 و
 

 كلية اهلندسة جامعة الزقازيق
 

 بشأن
 

 التدريب وتبادل اخلربات اسرتاتيجية
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 كلية الهندسة جامعة الزقازيقبروتوكول تعاون بين شركه مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية و

 م 9109/  9/  4الموافق   االربعاء إنه في يوم
 

 بين كل من:للتعاون   بروتوكولتحرر 
 

   شركه مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية   (1)
  حسام حسن علم الدينويمثلها السيد / 

 الرئيس التنفيذى للشركةبصفته / 
 "او الشركة ألول"بالطرف ا                                                                       

    جامعة الزقازيق –كلية الهندسة ( 9)    
 هشام دمحم فوزى  /الدكتورستاذ األالسيد  ويمثلها في التوقيع على هذا البروتوكول

 عميد الكليةقائم باعمال بصفته / 
 "لكليةاو ا "بالطرف الثاني                                                                       

 تمهيد
 

من واقع المسؤولية المجتمعية والواجب الوطني للشركات المصرية الكبرى , ترى شركة مصر 
شريك الهيئة القومية لإلنتاج الحربي  - الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية )شركة مساهمة مصريه 

ن ثروة األوطان الحربي وزارة اإلنتاج الحربي( ا 999وشركة حلوان لآلالت والمعدات, مصنع 
الحقيقية هي الشباب وأن قوة مصر بشبابها, وفى ظل عالم متنامي من العلوم والتكنولوجيا تحكمه قوة 
اإلنتاج والصناعة, ترغب شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية في توقيع برتوكوالت 

الحكومية أو الخاصة او تعاون مع كل أو بعض كليات الهندسة في كل أو بعض الجامعات المصرية 
األهلية أو الفروع المصرية للجامعات األجنبية بحيث يقضي البرتوكول فى التعاون الفني ونقل 
الخبرات بين هيئة تدريس هذه الكليات وطالبها من جهة وبين شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم 

في السنوات النهائية وفى  الكهربائية من جهة بحيث ترعي الشركة بعض مشروعات التخرج للطالب
مراحل الدراسات العليا , وتقدم الشركة منح تدريب معتمدة من الشركة لمجموعات من الطالب 
بالتنسيق الكامل مع إدارة الكلية والجامعة علي ان يكون التدريب في مواقع عمل الشركة وفى 

خطط ومدروس ويتفق عليه مصنعها ) تحت االنشاء ( وفى مكاتب الشركة اإلدارية وفقا لبرنامج م
 من الطرفين محل االختصاص بالبرتوكول بعد دراسة الشركة لكل حاله والموافقة عليها.

 على إبرام هذا البروتوكول واتفقتا على ما يلى: الطرفينلذلك فقد انعقدت إرادتا 

 

 )البند األول(
 

 جزء ال يتجزأ من هذا البروتوكول.السابق والمالحق يعتبر التمهيد 

 

 )البند الثاني(

   

ويجوز  الطرفين،تبدأ من تاريخ التوقيع عليه من  سنه واحده: مدة هذا البروتوكول مدة البروتوكول
 .وبنود جديده ببروتوكول جديدتجديده للمدة التي يحددها الطرفان 

 

 )البند الثالث(
 

ً ألحكام هذا البروتوكول  يقومنطاق البروتوكول:  اعد واإلجراءات لقووطبقا لالطرفان طبقا
 التدريب وتبادل الخبرات. ستراتيجية

     ويتم توقيع مالحق بكل برنامج تدريب او رعاية منفصل يشمل على سبيل المثال )بنود التمويل
 (للتدريب .... الخ الفترة الزمنية –برنامج التدريب  –
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 كلية الهندسة جامعة الزقازيقبروتوكول تعاون بين شركه مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية و

 )البند الرابع( 
 
 

 رفين:الطالتزامات 
 الطرف األول: تأوال: التزاما 

 
توفير عدد من فرص التدريب العملية لعدد من طالب كلية الهندسة بالجامعة )من  -1

الكهرباء وما يعادلها وما يتفق عليه من طالب  –األقسام المعنية، مثل اقسام الميكانيكا 

 وما قبلها ومرحلة الدراسات العليا حسب االتفاق بمالحق البروتوكول(.  السنوات النهائية

التدريب يحدد ببرنامج زمني وخططي ويتفق عليه من الطرفين ويكون في مواقع  -9

 مشروعات الشركة والمصنع واإلدارة.

لمواقع  االنتقاالت، ويشمل بنود  التدريب يمول بالكامل من الطرف األول )الشركة( -3

 والمطبوعات والمواد التعليمية والشهادات. التدريبية  ب ، وتكلفة المدربين والبرامجالتدري

تتولي الشركة منح المتدربين شهادات تدريب معتمدة من الشركة وفق البرنامج  -4

 الموضوع.

مجاالت المصاعد  فيتقوم الشركة برعاية كل أو بعض مشروعات التخرج للطالب  -5

ها ، وتتولي الشركة الرعاية المالية والفنية بشرط قبول الفكرة الكهربائية وما يتعلق ب

وتعمل الشركة علي المساعدة  من الشركةالمبدئية للمشروع  ودراستها والموافقة عليها 

 على حماية حقوق الملكية الفكرية العلمية للمشروعات المتميزة للطالب .

 

 :ثانيا: التزامات الطرف الثاني 
 
الب التي تنطبق عليهم شروط التدريب واعتمادها بموافقة رسمية من إدارة توفير قوائم الط -0

 الجامعة.

اعتماد خطط برامج التدريب مع الشركة., وتقديم الدعم الفني واالستشارات الالزمة من قبل هيئة  -2

التدريس بالكلية بهدف تطوير وتحسين البرامج للوصول ألقصى فاعلية واحترافية ممكنة بما ينعكس 

لى مستوي التحصيل العملي للطالب وجعلهم أكثر استعداد وتأهيل للخروج لسوق العمل في اي من ع

 المواقع أو الشركات المختلفة.

 اعتماد الجامعة, والسيد عميد الكلية لشهادات التدريب. -3

 التعاون العلمي والفني بين إدارة الكلية وبين الشركة في دعم رعاية الشركة لمشروعات تخرج -4

 الطالب واالستفادة من خبرات السادة أعضاء هيئه التدريس الفنية.

   

 
 )البند الخامس(

 

 

 إدارة البروتوكول: 

 يق لجنه مشكله من الشركة ، او مشتركة بين الشركة والجامعةعن طريتم إدارة كافة مراحل 
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 كلية الهندسة جامعة الزقازيقبروتوكول تعاون بين شركه مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية و

 
 (السادس)البند 

 

 اختصاصات اللجنة:
  -باآلتى: تختص اللجنة

 

 العتماد برنامج التدريبرات الالزمة اتخاذ القرا. 

  البرامج التدريبيةمتابعة تنفيذ. 

 .تشكيل مجموعات العمل، بناًء على اقتراح وموافقة كل من الطرفين 

 .اإلشراف ومتابعة تنفيذ كافة أعمال التدريب 

 مشاريع الطالب كافة اإلشراف ومتابعة. 

 تقييم نتائج الطالب ومناقشتها. 
 

 من طرف الشركة / م دمحم أيهاب ، م / بسنت فكرى ،  االتي :يتم تشكيل اللجنة ك 
دمحم ، د. أحمد  حسانين عثمان ، ومن طرف كلية الهندسة / د. أحمد حمدىأ / رامى زهدى 

 عبد المعطى.سعيد حامد ، د. دمحم  دمحمذكى 
 
 

 (سابعال)البند 
 

 الفوتوغرافية والفيديوهات وروالص عليه الموقعة األطراف شعار استخدام البروتوكول ألطراف يحق
 عمل نطاق حدود فى محفورة أو مجسمة أو ألكترونية او مطبوعة صحفية أو دعائية مواد اى فى

 . البروتوكول
 

 
 (ثامنال)البند 

 

ويحتفظ كل طرف بنسخة  عليهماالتوقيع  تمتحرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين 
 منها.

 

الطرف الثانى                           الطرف األول                         

 

 

 

 

 

 


