
       
 كلية معتمدة         

 
 

 تفاق تعاون مشرتكإ

 
 بني

 كلية اهلندسة جامعة الزقازيق

 و 

 نتاج املواسري الفخارسويلم إلشركة 
 
 
 بشأن

 (الفنية التدريب والتطوير والبحوث واألستشارات)

 



 6من  2صفحة 

 
 

 

(8102ديسمرب )التاريخ: 



 6من  3صفحة 

 اتفاق تعاون مشرتك
 (للطالب والباحثني طبيقىوالت املهينبالتدريب االرتقاء يف جمال: )

 بني

 عة الزقازيقمادسة جكلية اهلن

 و

 سويلم النتاج املواسري الفخارشركة 
 

 
 (00/21/1028)الموافق    (       )نه في يوم إ

 

 تم االتفاق بين كل من: 

 :  أوالا 

 امعة الزقازيقـدسة جـــة الهنــكليب البيئة وخدمة المجتمعقطاع 

 ني علوم اساسية(مب –كلية الهندسة ومقرها )

ا السيد  ( عطىاعلى   د الحميدعالء عب)االستاذ الدكتور المهندس و يمثلها قانونا
 (.عميد كليه الهندسه)   بصفته 

 ()طرف أول                                                 

ا   : ثانيا

  -شىىىىبرا –القىىىىاهر  ومقرهىىىىا : )سىىىىويلم النتىىىىاي المواسىىىىير الفخىىىىار  شىىىىركة
ا أغاخىىىان -كىىىورنيل النيىىىل  –مىىىان احمىىىد عثمىىىان ابىىىراي عث  ( و يمثلهىىىا قانونىىىا

 (.مدير الشركة( بصفته )المهندس / لطف  دمحم أبو رمضانالسيد 

 ()طرف ثاني                                             

  



 6من  4صفحة 

تفقا سم كل منهما وبصفاتهما في التعاقد اإوبعد أن أقر الطرفان بصحة البيانات الوارد  قرين 

 -عل  ما يلي:

 

 

 متهيد
مستوى المهنى والتطبيقى رتقاء بالاإل التي تهدف إلى لكلية الهندسةاتيجية تنفيذاً للخطة اإلستر

الرغبة الصادقة ، وبناءا على للوصول للمقاييس العالميه للمهندس والبحثى للطالب والخريجين 

لنقل جامعه الزقازيق  لية الهندسةمع كالشراكة عمال إل سويلم النتاج المواسير الفخارلشركة 

 .لعاملين بالمهنةوزيادة الكفاءة لالخبرات العمليه للطالب والمهندسين والفنيين 

 وتوكول، وتم االتفاق على ما يلي:فقد انعقدت إدارتي الطرفين المذكورين على إبرام هذا البر

 

 البند األول
 جماالت األعمال بني الطرفني

 ضمنها اتفاق التعاون المشترك تشمل:مجاالت األعمال التي يت

 طالب بكلية الهندسة.الالخدمات التدريبية للمهندسين والطرف الثانى قدم ي .1

 .والمشروعات البحثية مشروعات التخرج للطالبدعم يقوم الطرف الثانى ب .2

 استشارات الفنية للمشروعات الهندسيةاإليقوم الطرف األول بتقديم خدمات  .3

 للطرف الثانى.

وندوات ورش عمل عقد يقوم الطرف األول باإلشتراك مع الطرف الثانى ب .4

 .للمختصين والمهتمين

 

 الثانىالبند 
 أهداف االتفاقية

المستوى  دعملللمهندسين للطالب والمهني العملى و ويتاالرتقاء بالمس .1

 .للخريجين والبحثىالمهنى 



 6من  5صفحة 

ت المجتمع منظما التعاون بين كلية الهندسة والصناعة ممثلة فىتفعيل  .2

 الشراكة المجتمعية. تنميةالمدني و

 

 ثالثالالبند 

 إدارة االتفاقية
المنصوص عليها فيه  ساسياتتفاق وباتباع القواعد واألإليتولى الطرفان طبقا الحكام هذا ا

 .طار الخطة التنفيذية التى يتم االتفاق عليها من الطرفينإ( فى ودعم )تدريب

 رابعالالبند 

 احملاذير
و وكيال للطرف االخر الى غرض اخر أن يلزم او حتى يكون ممثال ى طرف السلطة ألليس ال

 .تفاقيةال فى حدود تنفيذ بنود اإلإ

 

 ام اخلالبند 

 متابعة تفعيل االتفاقيه
عداد مالحق بالمهام التفصيلية لكل مجال من مجاالت التعاون المنصوص إيقوم الطرف االول ب

ع عليها الطرفان فى حينه بصفة قاصل مع الطرف الثانى ويووذلك بالتو االولعليها بالبند 

 منفصلة.

 

 ادسالسالبند 

 التدريب
الثانى والطالب للتدريب فى مصانع الطرف  المهندسين ختيار وترشيحإبم الطرف األول يقو

فى  يزيد عدد المهندسين والطالب الزاررين للطرف الثانى عن عشرين مهندس وطالب العلى أ

 االستفادة لهم أثناء التدريب . يمكل دورة لتعظ



 6من  6صفحة 

 

 سابعالالبند 

 تطبيق االتفاقية
حرر هذا االتفاق من يبدأ سريان هذا االتفاق من تاريخ توقيع جميع األطراف عليه، وقد 

 بيد كل طرف نسخة للعمل بها.و يتم التوقيع على كليهما، نسختين أصليتين

 الطرف الثاني       الطرف األول

 
 
 

 المهندس / لطف  دمحم أبو رمضان   عل  عطا بد الحميدعالء ع أ.د.

 مدير شركة سويلم النتاي المواسير الفخار   جامعة الزقازيق( –)عميد كلية الهندسة 


