
   

 

 وحدة إدارة برنامج التدريب الفنى والمهنى –إتحاد الصناعات المصرية 
 911333551فاكس:    91135551 تليفون:  القاهرة.  –كورنيش النيل  9911مبنى إتحاد الصناعات المصرية: 

 6106سبتمبر  6القاهرة فى: 

 ألستاذ الدكتور / جوده عطيها

 جامعة الزقازيق –عميد كلية الهندسة 

 تحية طيبة وبعد ،،،               

باإلشارة إلي عزم وحدة إدارة برنامج تطوير التدريب الفنى )حديثة اإلنشاء( بإتحاد  

الصناعات المصرية، إطالق مسابقة "ربط التعليم األكاديمي بإحتياجات الصناعة والمجتمع 

– Connect PRO بين طالب السنوات النهائية بالكليات العملية )الهندسة/ الفنون ،"

 – 6106بيقية / سياحة وفنادق(؛ وذلك مع بداية العام الدراسى الجميلة / الفنون التط

. وستشمل برامج المسابقة عدة مجاالت لخدمة وتطوير قطاع الصناعة مثل: 6102

تصميم مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات الصناعية بالقرى ، وتصميم 

ات الصغيرة والحرفية، إنشاء صفحات التسويق اإللكترونى محليا وعالميا لمنتجات الصناع

يحتوى علي خرائط المناطق الصناعية بمصر ومراكز  GIS –نظام معلومات جغرافى 

التدريب الفنية والمرافق من طرق وسكك حديدية ومواني ومطارات وذلك لخدمة 

المستثمرين الجدد في المجاالت الصناعية واإلقتصادية المختلفة. كما تشمل برامج 

م أفكار جديدة قابلة للتنفيذ في مجاالت الطاقة الجديدة والمتجددة وإستخدام المسابقة، تقدي

الطاقة الشمسية فى الصناعات الغذائية، وتقديم أفكار جديدة في مجاالت الصناعات 

 الخشبية واألثاث.

 

موعدا إلطالق المسابقة فى برعاية  6106أكتوبر  6وقد تحدد يوم األحد الموافق  

يل وزير التجارة والصناعة، والمهندس/ محمد زكى السويدى رئيس المهندس/ طارق قاب

إتحاد الصناعات المصرية وبحضور السادة وزراء الشباب والرياضة، والقوى العاملة 

 ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات المشاركة. 

 

جامعة من الجامعات المصرية الحكومية لإلشتراك  01وسيتم توجيه الدعوة إلى  

األولي للمسابقة ، حيث روعي في أختيار الجامعات تواجد أكبر عدد من أنشطة  فى الدورة

المسابقة ضمن برامجها التعليمية األكاديمية ، وهى: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، 

جامعة حلوان، جامعة اإلسكندرية، جامعة بنى سويف، جامعة أسيوط، جامعة جنوب 

جامعة قناة السويس، جامعة دمياط، جامعة  الوادى، جامعة الزقازيق، جامعة طنطا،

 المنصورة، جامعة بنها، جامعة الفيوم.

  

إدارة برنامج تم إختيارها بعناية من قبل وحدة  مشروع 6يتم توزيع عدد على أن  

 واحد  مشروعبالتنسيق مع الجامعات المستهدفة وبواقع تطوير التدريب الفني والمهني؛ 



   

 

 وحدة إدارة برنامج التدريب الفنى والمهنى –إتحاد الصناعات المصرية 
 911333551فاكس:    91135551 تليفون:  القاهرة.  –كورنيش النيل  9911مبنى إتحاد الصناعات المصرية: 

أفراد وستتولي وحدة  1علي األقل لكل كلية علي أن تبدأ كل كلية بتشكيل مجموعات بواقع 

 .تقديم خدمات التدريب والدعم الفني للمجموعات المتنافسة إدارة البرنامج

 

الصناعة ورجال األعمال واألكاديميين والرعاه والجهات  لجنة من خبراء وستتولى 

روع، وإختيار أفضل ثالثة حلول لكل مش اتعوبتقييم النتائج النهائية للمشر الداعمة،

مكافأة الطالب والكلية الفائزة بمكافأت عينية باإلضافة الي اإلشراف علي تنفيذ بعدها سيتم 

 .المشروع عمليا  

ن يحفل ضخم يضم المتسابقفى  6102وسيعقد ختام المسابقة فى شهر يونيو  

كبار رجال و الوزراء رعاة والجهات الداعمة باإلضافة اليمشروع( ويضم ال911)

كل منهم بمساحة  مشروع 911عدد لعرض  إعداد موقع مجهز ، مع األعمال والصحافة

اإلعالن في نهاية اليوم عن الكليات والمجموعات ؛ مع متر مربع 5صغيرة ال تتجاوز 

  .الفائزة
وإتحاد الصناعات المصرية ممثال فى وحدة إدارة برنامج تطوير التدريب الفنى  

والمهنى، يشرفه إنضمام كليتكم الموقرة لإلشتراك فى هذا الحدث لما له من أثار إيجابية 

فى دعم اإلقتصاد الوطنى باإلضافة إلى رعاية جيل جديد من المبدعين فى المجاالت 
 حسين النظرة المجتمعية للعمل الفنى والمهنى. المختلفة، وما سينتج عنه من ت

 مرفق لعناية سيادتكم المشروعات المختلفة فى مجاالت المسابقة. 

ونحن نأمل أن يحوز طلبنا هذا قبول سيادتكم، على أن يصلنا الرد من سيادتكم فى  

 طننا... ونتطلع إلى تعاون مثمر وبناء بيننا دائما لخدمة و هموعد غايته اسبوع من تاريخ

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير ،،، 

 

 

 

 مهندس / محمود أحمد كمال
 المدير التنفيذى

 وحدة إدارة برنامج تطوير التدريب الفني والمهني

 مشروعات المسابقة.المرفقات: 


