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والتنمية  النهضة  القاطرة األساسية لتحقيق  التعليم  ميثل 
الشعوب،  متتلكه  ما  أهــم  هى  البشرية  والــثــروة  الشاملة، 
وبقدر االستثمار فى العنصر البشرى بقدر ما يكون التقدم 

والنهضة.

أن يكون  السيسى  الرئيس عبدالفتاح  أهمية إعالن  تأتى  ومن هنا 
الركيزة األساسية لتحقيق  باعتباره  للتعليم فى مصر  2019 عاما 

التنمية املستدامة.

فالتعليم العالى فى مصر يشهد انطالقة حقيقة خالل الفترة 
احلالية، متثلت مظاهر هذه االنطالقة فى إصدار عدد من 
واجلامعات  العالى  التعليم  عمل  لبيئة  املنظمة  التشريعات 
اجلديدة مثل إنشاء أول جامعة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة 
الفتاح  عبد  الرئيس  يــرعــاه  ــذى  ال العمالق  املــشــروع  هــذا 

السيسى شخصيا.

البيئة  حتسني  على  تعمل  التى  اجلديدة  التشريعات  بني  ومــن   
تنظيم  قانون  حاليا  يشهده  الــذى  التعديل  مصر  فى  التعليمية 
إلى  االنطالق  حتمية  تؤكد  التى  األمور  من  ذلك  وغير  اجلامعات 

املرحلة القادمة من التطوير وهى دخول املنافسة.

كما أن الدولة تعمل بشكل جاد على تطوير التعليم األساسي، 
يفكرون  للجامعة،  مؤهلني  طــالب  تخريج  يضمن  ما  وهــو 
وليس  العمل،  سوق  يحتاجها  مهارات  ويتعلمون  ويبدعون 

مجرد حفظ الدروس والتلقني.

إعالن الرئيس السيسى أن 2019 هو عام التعليم فى مصر هو مبثابة 
خريطة واضحة واستراتيجية شاملة تضع التعليم فى مكانته فى 

منظومة النهضة الشاملة التى تشهدها البالد فى كل املجاالت.

بقلم:
أ.د.م /عمرو عزت سالمة

رئيس مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية
وزير التعليم العالى

والدولة للبحث العلمى األسبق

التعليم هو االستثمار الحقيقي فى العنصر البشرى لتحقيق 
النهضة والتنمية الشاملة
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إنشاء تخصص هندسة المشروعات 
بكليات الهندسة فى مصر

تطوير التعليم الهندسى
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بقلم:
أ.د.السيد محمد عبدالرسول
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة – جامعة املنصورة



الــواحــد  الـــقـــرن  فـــى  اآلن  ــن  ــح ن
العالم  أن  يعنى  الذى  األمر  والعشرين 
من  ــددا  عـ يشهد  مــنــه  جـــزء  ونــحــن 
املجاالت  كافة  فى  األساسية  املتغيرات 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
والتى ترجع جميعها إلى الثورة العلمية 
االتصال  مجاالت  فى  والتكنولوجية 

واملعلومات. واإللكترونيات 
فى  ذلك  نتيجة  أنفسنا  نجد  وإننا 
وهــى  أال  ــدة  ــدي ج ــرة  ــاه ظ مــواجــهــة 
التى  الظاهرة  تلك  العوملة  ظــاهــرة 

خطورتها. عن  أهميتها  التقل 
اإلنسانية  األنشطة  فــإن  هنا  ومــن 

إن الرغبة في التطور والتغيير عادة ما تواجه معارضة 
الذين اعتادوا العمل في ظل األوضاع القائمة كما أنها 
تفتقر إلى المؤيدين والمتحمسين لهذا التطور.
من هنا يتحتم على الراغبين في التطور أن يتسلحوا 
جيدا بما يمكنهم من التغلب على ما يواجهونه من 
صعاب وعليهم أن يتذكروا قول الشاعر: 
        وما نيل المطالب بالتمني    ولكن تؤخذ الدنيا غالبا
>  تطوير التعليم الهندسي لماذا؟
-أذكر هنا أنني سبق أن حضرت العديد من 
المؤتمرات والندوات التي كان موضوعها تطوير 
التعليم الهندسي غير أنني أود أن أخص بالذكر 
منها ورشة العمل التي حضرتها بالواليات المتحده 
األمريكية عام 1967والتي ضمت عددا من أعضاء 
هيئة التدريس بكليات الهندسة بالواليات الوسطى 
ألمريكا وضمت كذلك عددا من رجال الصناعة في 
تلك الواليات وال أنسى هذا التهديد الذي وجهه رجال 
الصناعة إلي كليات الهندسة أثناء انعقاد الورشة 
ومفاده أن الصناعة سوف تقوم بإعداد ما تحتاج إليه 
من المهندسين إذا استمرت كليات الهندسة في 
اتباع هذا النهج الذي ال يلبي طلبات الصناعة وحاجتها 
من المهندسين. وقد أخذت كليات الهندسة في 
حينه هذا التهديد على محمل الجد لسببين، أولهما 
أن نظام التوظيف في الواليات المتحدة األمريكية 
ال يعتمد كثيرا على الشهادة بقدر مايعتمد على 
الكفاءة في تنفيذ األعمال وثانيهما أن الصناعة هناك 
تضم بالفعل من الكفاءات والكوادر العلمية ما 
يؤهلها ويعينها على تنفيذ تهديدها.
تري إلي أي مدي تعكس هذه الواقعة حقيقة 
التعليم الهندسي في مصر ونحن في القرن الواحد 
والعشرين وتري هل يستطيع رجال الصناعة في مصر 
مجرد التلويح  بهذا التهديد؟!

6

كليات الهندسة المصرية تتعرض لتحديات تهدد جودة مخرجاتها
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بني  التقليدية  الــحــدود  تتعدى  ســوف 
القيود  جميع  تختفى  ــوف  وس الـــدول 
أمام حركة التجارة وانتقال رأس املال. 
وسوف ينعكس كل ذلك على احتياجات 
للكوادر  النامية  الدول  وبالذات  الدول 
مختلف  فى  املهندسني  وبالذات  الفنية 
والتخصصات. ومن هنا علينا  املجاالت 
أن  املرحلة  ــذه  ه على  مقبلني  ونحن 
كما  املهندسني  تخريج  فى  النظر  نعيد 
اآلنية  االحتياجات  ضوء  وعلى  وكيفا 

التنمية. لخطط  واملستقبلية 
كليات  أن  بالذكر  الجدير  ومن  هذا 
إلى  حالًيا  تتعرض  مصر  فى  الهندسة 

مخرجاتها  جودة  ليس  تهدد  تحديات 
أنه  حيث  كذلك،  ووجــودهــا  بل  فقط 
املؤسسات  بعض  بالفعل  نــشــأت  قــد 
التقنيات  تستخدم  التى  الهندسية 
ــراد  ــ ــوم بـــإعـــداد األف ــق الــحــديــثــة وت
القادرين على سد احتياجات الصناعة 
الهندسة  كليات  محل  بــذلــك  لتحل 
جامعات  املثال  سبيل  »على  التقليدية 
الهندسية  برامجها  التى ترسل  الفضاء 
ــار  ــم واألق الفضائية  الــقــنــوات  عبر 
التعليم  تبث  التى  واملنظمات  الصناعية 

الهندسى من خالل اإلنترنت«.
وهـــذا ومـــن املــاحــظ أن الــتــعــلــيــم فى 

كــلــيــات الــهــنــدســة بــاجلــامــعــات املــصــريــة 
يــعــانــى حــالــيــا مــن بــعــض أوجـــه القصور 

يلي: ما  أهمها 
مع  املنافسة  على  الــقــدرة  ــدم  ع  -
األجنبية  بالجامعات  الهندسة  كليات 
بحركة  تتسم  التى  حكومية  الغير  أو 
على  أعــلــى  بــمــقــدرة  وتتميز  ــرع  أسـ

السوق. متطلبات  مع  التكيف 
املحلى  الحيز  فى  النشاط  انحصار   -

العاملية. املصادر  مع  التعامل  وعدم 
النمطية  على  االعتماد 

التدريس. فى 
نظام  ــمــاد  اعــت عـــدم   -

7

كليات الهندسة تعتمد على أساليب نمطية فى التدريس
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األداء. لتقييم  ومعتمد  فعال 
فى  املــســتــمــر  ــث  ــدي ــح ــت ال عـــدم   -
وفى  التعليم  فى  املستخدمة  التقنيات 

وبالذات فى مجال األبحاث. املعامل 
إذا  أنــه  بالذكر  الجدير  ومــن  هــذا 
على  القادر  الشخص  هو  املهندس  كان 
األساسية  للعلوم  االبتكارى  التطبيق 
فى  يغيب  املــفــهــوم  ــذا  ه نجد  فإننا 
فى  املهندسني  ــداد  إع مراحل  جميع 
ذلك  كان  سواء  املصرية،  الجامعات 
الخاصة،  أو  الحكومية  بالكليات  يتعلق 
على  الفرد  قدرات  أن  إلى  يرجع  وذلك 
والناقد محدودة وال  االبتكارى  التفكير 
مراحل  خالل  تنميتها  على  العمل  يتم 

الجامعي. قبل  ما  التعليم 
تـــخـــصـــص هـــنـــدســـة  إنـــــشـــــاء  ــو  نــــحــ  <
الهندسة فى مصر:- بكليات  املشروعات 

باجلامعات  الــهــنــدســة  كــلــيــات  تــقــوم   -
املـــصـــريـــه بـــتـــخـــريـــج أعـــــــداد هـــائـــلـــة مــن 
املـــهـــنـــدســـني فــــى مــعــظــم الــتــخــصــصــات 

التقليدية: 
الري،  اإلنشائية،  املدنية،  املعمارية 
الصحية،  الـــطـــرق،  الــهــيــدرولــيــكــا، 
التصميم  البحرية،  امليكانيكية،  القوى 
القوى  والــنــســيــج،  ــزل  ــغ ال واإلنـــتـــاج، 
التحكم،  االتـــصـــاالت،  الــكــهــربــيــة، 
الحاسب، الكيميائية، الطيران، الطبية، 

املناجم والبترول، الفلزات، املواد.
فى  الكليات  ــذه  ه جميع  وتشترك 
يطلق  التى  األولـــى  الــدراســيــة  السنة 
فيها  ويدرس  اإلعدادية،  املرحلة  عليها 
األساسية  العلوم  من  ــددا  ع الطالب 
بالعلوم  تتعلق  التى  املواد  بعض  بجانب 
على  عــالوة  واالجتماعية،  اإلنسانيه 
كما  ــيــة  األول الهندسية  ــواد  املـ بعض 
التى  النسب  الكليات  هذه  جميع  تراعى 
أقرتها لجنة القطاع الهندسى باملجلس 
األعلى للجامعات عند تحديد املتطلبات 

الدراسية لطالبها وهى كما يلي:

- علوم إنسانية )%10-8(

- علوم أساسية )%30-25(
- علوم هندسية مساعدة )%40-35(

- علوم هندسية تخصصية ) %30-25(

التلقني  ــام  ــظ ن يــتــبــع  مـــا  وعــــادة 
املواضيع  ــذه  ه مختلف  تــدريــس  فــى 
كليات  فى  الدراسى  النظام  ــازال  وم
املؤيدين  بــني  مــا  يتأرجح  الهندسة 
الفصلني،  أو  الواحد  الفصل  لنظام 
الهندسة  كليات  لوائح  جميع  أن  غير 
قوالب  عن  عبارة  املصرية  بالجامعات 
عدد  دراسة  على  الطالب  تجبر  جامدة 
أسبوعيا  ساعة  و32   28 بني   يتراوح 
وتمارين  ومــعــامــل  مــحــاضــرات  بــني 

نظام 
التلقين 

هو المتبع 
فى كليات 

الهندسة

8
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المهندس هو الشخص القادر على التطبيق االبتكاري للعلوم األساسية



إلى  حاليا  املعامل  معظم  افتقار  رغم 
الحديثة. واملعدات  األجهزة 

الهندسة  لكليات  الحالى  الوضع  إن 
السوق  احتياجات  يلبى  أن  يمكن  ال 
املصرية وبالتحديد ال يمكن أن يساهم 
فى تحقيق طموحات الصناعة املصرية 
منذ  تحد  أكبر  تواجه  بدورها  والتى 
اتفاقية  تنفيذ  بمناسبة  وذلك  نشأتها، 
وتعرضها  »الجات«  الخارجية  التجارة 
بما فى ذلك منافسة  العاملية  للمنافسة 

ذاتها الصناعية  الدول 
ــر أنــه  ــذك ــال ــر ب ــدي ــج ــن ال ــذا ومـ هـ
الهندسية  التخصصات  بمراجعة 
تحتاجه  ما  ضــوء  على  الذكر  سالفة 

ــن تــخــصــصــات  ــط الــتــنــمــيــة مـ ــط خ
يقف  أن  يستطيع  املــرء  فإن  هندسية 
أهم  من  تخصص  غياب  على  وبسهولة 
هندسة  تخصص  وهو  أال  التخصصات 

املشروعات.
هو  املشروعات  هندسة  تخصص  إن 
يطلق  أن  يمكن  التى  التخصصات  أحد 
فهو  الغائب  الحاضر  حاليا  عليها 
أدل  وال  بالفعل  به  معترف  تخصص 
للمشروعات  إدارة  على ذلك من وجود 
فى كل مؤسسة صناعية من املؤسسات 
كل  فــى  وكــذلــك  مصر  فــى  الــعــديــدة 
حديثة  أو  قديمة  كانت  سواء  املصانع 
مختلف  ــني  ب ــود  ــوج م غــيــر  أنــه  غــيــر 

تنوعها  على  الهندسية  التخصصات 
كليات  لوائح  تتضمنها  والتى  وكثرتها 

املصريه. بالجامعات  الهندسة 
مهندس  بمهمة  يــقــوم  ــا  م وعـــادة 
األقــســام  ــد  أح خريجو  املــشــروعــات 
أن  أرى  فإننى  هنا  من  الذكر.  سالفة 
بالعمل  مصر  فى  الهندسة  كليات  تهتم 
فى  الــبــكــالــوريــوس  درجـــة  منح  على 

املشروعات. هندسة 
إلــى  يــحــتــاج  ــن  ل ذلـــك  تحقيق  إن 
اعتمادات مالية إضافية غير أنه سوف 
التعديالت فى  بالضرورة بعض  يتطلب 

حاليا. بها  املعمول  اللوائح 
الـــتـــعـــديـــات املـــطـــلـــوبـــة فـــى لـــوائـــح   <
كليات الهندسة ملنح درجة البكالوريوس 
فــى هــنــدســة املــشــروعــات تــتــلــخــص على 

سبيل املثال ال احلصر فيما يلى :-
بالتعليم  تــتــعــلــق  الــتــعــديــات  اوال:   -

الهندسى بصفة عامة.
املعتمدة  الــســاعــات  نــظــام  ــاع  ــب ات
الكليات  معظم  فى  متبع  هو  بما  أسوة 
النظام  لهذا  ملا  العالم  فى  الهندسية 
أكبر  فرصة  إعطاء  أقلها  مزايا  من 
فى  يرغب  التى  املواد  الختيار  للطالب 
مجموعها  من  يتألف  والتى  دراستها 

ملنحه  املؤهلة  املتطلبات 
الــبــكــالــوريــوس فى  درجـــة 

ما. تخصص 

أرى ضرورة 
أن تمنح 

الكليات درجة 
البكالوريوس 

في هندسة 
المشروعات

9

تخصص هندسة المشروعات هو الحاضر الغائب
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درجة  مبنح  تتعلق  تعديات  ثانيا:   -
املشروعات  هندسة  فى  البكالوريوس 

فى البداية أود أن ألقى بعض الضوء 
على تخصص هندسة املشروعات الذى 
التخصصات  قائمة  إلى  إضافته  أقترح 
كليات  حاليا  بها  تعنى  التى  الهندسية 

املصرية. الجامعات  فى  الهندسة 
إن هندسة املشروعات تعتمد بالطبع 
التخصصات.  تعدد  على  داخلها  فى 
يجدر  املطلوب  التطوير  نستوعب  وحتى 
املشروعات  أن  إلى  نشير  أن  هنا  بنا 
إما  تتعلق  أن  املمكن  من  الهندسية 
التى  العملية  املشاكل  إحدى  بمواجهة 
الطالب  استخدام  إلــى  حلها  يحتاج 
له  سبق  والتى  لديه  املتوفرة  املعلومات 
األساسية  العلوم  ضمن  سواء  دراستها 
حصل  أو  األخرى  الهندسية  العلوم  أو 
مصدر  اى  من  الذاتى  بمجهوده  عليها 

املعرفة. مصادر  من 
نظرية  مشكلة  بحل  تتعلق  وإمـــا 
سالفة  املــعــرفــة  مــصــادر  بــاســخــدام 
الجوهرى  التعديل  فإن  هنا  من  الذكر. 
حاليا  بها  املعمول  اللوائح  فى  املطلوب 

: يلى  كما  هو 

ــوم  ــل ــع ال ــة  ــب ــس ن ــون  ــكـ تـ أن   <
%10 اإلنسانية حوالى 

> أن تكون نسبة العلوم األساسية 
حوالى %25

ــوم  ــل ــع ال ــة  ــب ــس ن ــون  ــكـ تـ أن   <
%25 حوالى  الهندسية 

 %40 نسبة  تخصص  أن  على   <
للمشروعات.

السنة  مــن  ابــتــدءا  الطالب  ويــقــوم 
فصل  كل  فى  مشروع  باختيار  ــى  األول
دراسي. ويتناول املشروع مرة حل مشكلة 
عملية قائمة ومرة أخرى مشكلة نظرية 
املوجود  الصناعى  النشاط  واقــع  من 
ويخصص  يكون  أن  املفترض  أو  بالفعل 
للطالب عدد من األساتذة كاستشاريني 

له يلجأ إليهم عند الضرورة.

ــدد  ع أن  ــا  ــن ل يــتــضــح  ــا  ــن ه ــن  ــ وم
بدراستها  يقوم  سوف  التى  املشروعات 
حتى  التخصص  هـــذا  ــى  ف الــطــالــب 

مشروعات. ثمانية  حدود  فى  التخرج 
اتباع  أن  بالذكر  الجدير  ومن  هذا 
ــات املــعــتــمــدة ســوف  ــاع ــس ــام ال ــظ ن
املواد  الختيار  املطلوبة  املرونة  يوفر 
املطلوبة  الهندسية  واملواد  األساسية 
مدار  على  الطالب  إليها  يحتاج  التى 
احتياجاته  ملواجهة  األربــع  السنوات 
ملعالجة  الـــالزمـــة  ــومــات  املــعــل ــن  م
النظرية  أو  العملية  ــواء  س املشاكل 

10

مطلوب أن يكون 40% من المواد الدراسية عبارة عن مشروعات

هندسة 
المشروعات 

تعتمد فى 
داخلها 

على تعدد 
التخصصات
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11

موضوعا  لتكون  اختيارها  تم  التى 
نهاية  فى  تقديمه  املطلوب  للمشروع 

كل فصل دراسى.
ما  أن  بالذكر  الجدير  ومــن  هــذا 
يحتاج  اقتراح  مجرد  هو  هنا  قدمته 
من  الــعــديــد  إلـــى  تبنيه   حــالــة  ــى  ف
طريقة  لتوضيح  التفصيلية  الدراسات 
اختيارها  يتم  التى  للمواد  التدريس 
للطالب ذات العالقة باملشروع وكذلك 
التى  املختلفة  املعرفة  وسائل  لتوضيح 
خالل  الطالب  عليها  يعتمد  ــوف  س

دراسته. فترة 
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الطالب سيدرس 8 مشروعات خالل سنوات الدراسة الجامعية



الذى حدث لهذه الصناعة، مثله مثل ما حدث لقطاعات صناعية أخــري، أنها ليست 
الدقيقة عنها يجعل رصد ما حدث محفوفا بالصعاب،  البيانات  نــدرة  ازدهــار.  فى حالة 
لكن من الملفت للنظر أن صادرات مصر من المصنوعات الحرفية واليدوية تراجعت فى 
2017 بنسبة 12% لتسجيل 202 مليون دوالر، مقابل 230 مليون دوالر فى 2016. ما يستهدفه 
فى  نمو  تحقيق معدل  كــان   2018 فى  اليدوية  والصناعات  للحرف  التصديرى  المجلس 

حجم صادرات القطاع بنسبة 10%، وهذا هدف شديد التواضع.
المعوقات  فيها؟  تميزنا  رغم  فى مصر  والحرفية  اليدوية  الصناعات  تزدهر  لم  لماذا 
الشباب  زيـــادة وصــادراتــهــا كثيرة؛ منها عــدم رغبة  الصناعات  ــار هــذه  ازدهـ التى تحد مــن 
فى تعلمها، )وهذا يرجع إلى نظرة المجتمع المتدنية للحرفين( وارتفاع أسعار المواد 
الخام، ووجود العديد منها فى مناطق ذات ظروف غير مناسبة للعمل، وانخفاض أجور 
العمالة )وبالتالى انتقالهم لمهن أخرى(، وتقادم التكنولوجيا المستخدمة، وافتقار آليات 
الترويج والتسويق المناسبة. للتدليل على النقطة األخيرة، كنت مؤخرا فى رحلة عمل 
لدبي، وذهبت مع بعض األصدقاء إلى القرية العالمية لرؤية الجناح المصرى هناك. كنا 
نعتقد أن الجناح المصرى سوف يكون من أغنى وأجمل األجنحة، وكانت الصدمة هائلة 
لما شاهدناه من افتقار تام للمصنوعات اليدوية المصرية. لم يكن فقط الجناح المصرى 

دعاية سيئة للسياحة ولكن كان أيضا يوحى بالتدنى الذى وصلت إليه هذه الصناعات. 
 كيف يمكن التغلب على هذه المعوقات؟  يجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة 
معلنة لتطوير القطاع بأكمله ولنا فى التجربة الهندية مثاال يحتذى به، حيث أعدت لها 
الهندية  الــصــادرات  أن  نتج عنه  هــذه االستراتيجية  بها. تطبيق  للنهوض  خطة خمسية 
بلغت 3.66 مليار دوالر عام 2017، وأن هذه الصناعات كانت ثانى أكبر مصدر لتوفير فرص 
أكبر دليل على  العالمية بدبى  بالقرية  الهندى  الجناح  وكــان  الــزراعــة،  العمل بعد قطاع 

المجهود المبذول لمساندة هذه الصناعة فى الهند.
حتى تكون هذه االستراتيجية فعالة، يجب أن تشمل العناصر التالية:

إنشاء قاعدة بيانات، األولــى للمنشآت  البداية هنا هى  التصدير: ونقطة  القدرة على 
المنتجات  على  الطلب  ذات  العالمية  ــواق  األســ ألهــم  والــثــانــيــة  والــمــتــوســطــة،  الصغيرة 
المصرية، وأهم المستوردين بها، وحجم الطلب الخارجى عليها. يليها محاولة تسهيل 
الــوصــول إلــى الــخــدمــات الــمــســاعــدة مــن نقل وتــخــزيــن وشــحــن وغــيــره وتــحــديــد األســـواق 
من  الــصــادرات.  مساندة  برنامج  من  لالستفادة  الفرصة  وإتاحة  المستهدفة  التصديرية 
المنتجات  بتصدير  لتقوم  التصدير  فى  متخصصة  شركات  مع  التعاقد  أيضا  الممكن 
بشكل مجمع، مما يقلل من التكلفة على أصحاب الصناعات اليدوية. وأخيرا، قد يكون 
من المفيد إعداد خطة تسويقية للترويج لهذه الصناعات فى األماكن السياحية الشهيرة.

وكيفية  والتسويق  المالية  القوائم  إعـــداد  عــن  قـــدرات  تنمية  بــرامــج  تنظيم  الــتــدريــب: 
وتوجيه  إرشــاديــة  خدمات  وتوفير   ،)Branding( للمنتجات  مميزة  تجارية  عالمة  تصميم 

ألصحاب هذه الحرف وإمداد المراكز بأحدث المناهج العالمية.
التمويل: تبسيط إجراءات الحصول على التمويل أو القروض لتكون بشروط ميسرة، 
مناسبة  بأسعار  الخام  المواد  على  الحصول  على  الصناعات  هــذه  أصحاب  مساعدة  مع 
حيث يعانون من االرتفاع المستمر فى أسعار الخامات وبالتالى يتجهون لخامات رديئة 

مما يحد من اإلقبال على المنتج النهائي.
الــصــنــاعــات الــيــدويــة مــن الــمــمــكــن أن تــســهــم بــشــكــل كــبــيــر اقــتــصــاديــا )صــــــادرات، دخــل 
قومي...(، واجتماعيا )انخفاض معدل البطالة(، وثقافيا )الحفاظ على الهوية الوطنية 
اليدوية عام  التصديرى للصناعات  المجلس  إنشاء  ورغم  للدولة.  التراثية(  والصناعات 
2015، إال أن هذه الصناعات مازالت فى حاجة  2014 وغرفة صناعة الحرف اليدوية عام 
إلى مجهودات أكبر من كافة األطراف للنهوض بها بشكل يتناسب مع أهميتها لالقتصاد 

والتراث المصرى العريقين. 
هناك مثل مشهور يقول: ''التجارة للبنانيين واإليد الشاطرة للمصريين". لم يأت هذا 
القول من فراغ، وما علينا إال ترجمته إلى واقع. ومن الضرورى أن يكون الجناح المصرى 
فى أى بلد من أغنى وأروع األجنحة، ومن وغير المقبول أن يكون أفقر األجنحة كما رأيت 

فى القرية العالمية بدبي.

كانت مصر وال تزال حتتل مكانة رفيعة 
فى مجال الصناعات واملشغوالت 
اليدوية. هذه الصناعات تظهر قدرة 
املصريني على اإلبداع الفنى والتفانى 
فى التفاصيل، كما أنها مرآة ناصعة 
للثقافة والهوية املصرية. رمبا لهذه 
األسباب حتظى هذه الصناعات 
بجاذبية خاصة لدى املستهلك الباحث 
عن التميز، مقارنة باملنتجات النمطية 
املعتمدة على امليكنة. ورغم أهميتها، 
لم حتظ هذه الصناعات بالدعم 
الرسمى الذى يساعدها على االنطالق 
والتنافسية عامليا. هذا التناقض 
يثير عددا من األسئلة: أوال، ومن باب 
التعرف على احلقائق، ماذا حدث لهذه 
الصناعة مع مرور الوقت؟ ثانيا، ما هى 
املعوقات التى تواجهها؟ وأخيرا، كيف 
ننهض بها من جديد؟
تعتبر الصناعات اليدوية، من 
مشغوالت يدوية وسجاد وكليم وحلى 
وغيرها، أحد أهم محركات النمو 
والتشغيل ومكافحة الفقر. هذه 
الصناعات تتيح العديد من فرص 
العمل املباشر وغير املباشر، وخاصة 
للفئات األقل تعليما، كما تتميز 
باملرونة حيث ميكن ممارستها من املنزل 
وفى أى وقت. وهى مكون هام للصادرات 
ولها روابط مع العديد من الصناعات 
األخرى.

الجناح المصرى فى الخارج
12

الصناعات اليدوية تتيح العديد من فرص العمل خاصة للفئات األقل تعليما
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بقلم:
د. مـهـا مصطفى



13

فى السينما   
          الصناعية

بقلم:تجربتى
أحمد فؤاد درويش 
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14

التكنولوجيا أصبحت اآلن الركيزة األساسية للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية

دخلت إلى املبنى املشيد على طــراز العمارة 
اإلســامــيــة األنــدلــســيــة عــام 1928 فــى عهد 
امللك أحمد فؤاد األول، وهو نفس عام تشييد 
العربية على بعد خطوات  املوسيقى  معهد 
من جمعية املهندسني، دخلت وعلى يسارى 
حائط مسجل عليه قاعدة رخامية، منقوش 
جلمعية  إدارة  مــجــلــس  أول  أســـمـــاء  عليها 
املهندسني املصرية، وقفت بجوار رجل أنيق 
املظهر، تخطى اخلمسني من عمره، تعمدت 

أن أساله: 
> هل أنت مهندس؟ 

- قال: طبعا 
وضح لى ما تعرفه عن هدف األسماء؟ 

قال ال أعرف أى منهم .. ال أعرف أى شئ... 

دول بتوع زمان. 
> وأين ذاكرتك الهندسية.. أليست جزء من 

ذاكرتك الوطنية؟ 
- لم أسأله من أنت؟ تباعد عنى وأحس فى 

قرارة نفسه أننى حالة غريبة؟!!
صعدت إلى مقر جمعية الهندسة اإلداريــة، 
والـــتـــى حتــتــمــى بــالــبــنــاء الـــعـــريـــق، لــلــوفــاء 
مبــوعــدى مــع األســتــاذ الــدكــتــور السيد عبد 
الرسول، والذى حفر لنفسة مكانة عالية فى 
حياتى اليومية منذ أن تعرفت عليه من عام 
واحد فقط، تعلقت به ملا يتمتع به من حالة 
من الثورة التى ال تهدأ، ولعشقه لتبديد كل 
مــا هــو ركـــود فــى حياتنا اليومية وهــو ركــود 
شديد ألم بحياتنا خال الربع قرن  األخير، 

إال أن مفاجأة سارة، كانت بانتظارى، عندما 
تــعــرفــت عــلــى رئـــيـــس االجـــتـــمـــاع، الــدكــتــور 
مهندس أسامة حلمى السعيد يونس، وهو 
فضا  نــفــســه،  عــن  يــعــرف  أن  بنفسه  كفيل 
عــن أنـــه جنــل املــهــنــدس )الــنــزيــه والــوطــنــى( 
حلمى السعيد وزير الكهرباء والسد العالي، 
وبــالــنــســبــة لـــى شــخــصــيــا، فــــإن أخـــوالـــه هم 
منيا  احلميدية  مــن  كــرميــة،  أخــــرى،  عائلة 
فرحات  باشا  مرسى  عائلة  شرقية،  القمح 
وزراء مصر ما قبل 1952، حيث كانت  أحــد 
املحبة واملــودة، ال تنقطع بني عائلة فرحات 
وعائلة جدى ألمى محمد بك ندمي، وتبادل 
الزيارات بينهما، ما بني دار فرحات بالزيتون 
ودار ندمي بحدائق القبة – غمرتنى سعادة 

شركة فرعون فيلم أول من أنتجت الفيلم الصناعي كما يجب أن يكون

بعد ظهر الثالثاء 25 سبتمبر 2018، أحسست 
باالمتنان من أمن جمعية المهندسين المصرية، 

للسماح لسيارتى بالتواجد فى فناء مبنى 
الجمعية، من أرض الجولف مصر الجديدة إلى 
تقاطع شارعى رمسيس وعرابى بوسط البلد، 

الطريق مزدحم بسيارات كثر، وببشر أكثر، 
وهو ما أثار فى ذهنى مقولتى أن حالة المرور 

بالقاهرة الكبرى جعلت شــوارعها فى حالة من 
»الكوميديا السوداء«، وهى نوع من الدراما تجمع 
ما بين الكوميديا والتراجيديا، فالحدث من فرط  

تراجيدية وال معقولية، اليثير عاطفة الحزن 
بقدر ما يجعلك تضحك، ضحك ال يثير البهجة 

عند المشاهد بقدر ما يكون تعبير عن ضجر 
وأسى، التأسى من سوداوية الحدث، بل نضحك 

حتى ننسى، كما كتب الشاعر الهادى أدم 
وغنت أم كلثوم  »وغدا ننسى، فال نأسى على 

ماض تولى«  وعلى كوميديا شوارع 
القاهرة يمكننا استدعاء كلمات 

أبو الطيب المتنبى »وكم فى 
مصر من المضحكات..ضحك 

وإنما ضحك 
كالبكاء«.
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اللقاء بعد أربعني عاما من التباعد، وعلمت 
من  الدكتور عبد الرسول أن الدكتور أسامة 
هو األمني العام جلمعية الهندسة اإلداريــة 
ــو نــائــب  ــنـــدس حـــســـن شــــعــــراوى هــ ــهـ وأن املـ
الــذى سعدت بالتعرف  عليه، وأن  الرئيس، 
الـــدكـــتـــور مــهــنــدس عــمــرو عــــزت ســامــة هو 

الرئيس.
 فى جلستى معهم، جــال بخاطرى شريط 
هــام، كنت  لوقائع حــدث  سينمائى، حياتى، 
أحد أبطاله فى القاعة الكبرى باملبنى الذى 
أنا فيه اآلن، ففى يومى 30و31 يناير 1977، 
الصناعية  للسينما  األول  املهرجان  انعقد 
فى مصر، بدفع من )فرعون فيلم( التى كنت 
قد أسستها عام 1969 وعمرى 22 عاما، والتى 

أنتجت وألول مرة فى العالم العربى، الفيلم 
الــصــنــاعــى الــهــنــدســى، كــمــا يــجــب أن يــكــون، 
مبــعــنــى الــتــقــدمي الــســيــنــمــائــى )اجلــمــالــى( 
للحقائق الهندسية وعنابر اإلنتاج، واملنتج 
فى  الوطنى  املنتج  تنافسية  ودعــم  النهائى 
مــواجــهــة املــنــتــجــات األجــنــبــيــة، وبــصــيــاغــة 
)نص  لتصبح  ترقى  جافة  غير  معلوماتية 
أدبى( محبب ملسامع املشاهدين مع موسيقى 
تصويرية )مناسبة(، تسهم فى دفع الصورة 
السينمائية وحتريكها، وتذهب أى ملل عن 
الصناعية عامة  السينما  املشاهد، ألن  روح 
والهندسة خاصة، معلوماتها )العلمية( قد 
ميــل منها املــشــاهــد الــعــادى وقـــد ميــل منها 
هذه  وجنــاح  املتخصص،  املهندس  )أحيانا( 

املشاهد  األفـــام ليس بقبول  مــن   النوعية 
باستمتاع  ــا  وإمنـ لــهــا،  هندسيا  املتخصص 
شاهده  مبا  واحتفاله  بها،  الــعــادى  املشاهد 

فيها.
 بــعــد انــتــهــاء عـــرض الفيلم الــصــنــاعــى كــان 
مــقــررا انــعــقــاد مــهــرجــان ومــؤمتــر السينما 
 18 واألربــعــاء   17 الثاثاء  يومى  الصناعية 
رئيس  مــن  خاصة  برعاية  عــام 1977،  يناير 
املؤمتر وراعيه املهندس جمال الدين صدقى 
وزيـــر الـــدولـــة لــإنــتــاج آن ذاك، وشـــاركـــه فى 
تبنى احلدث عدد من وزراء حكومه السيد/ 

ممــــدوح ســالــم وهــــم: املهندس 
ــد حــــســــن وزيـــــر  ــمـ ــحـ حــــســــن مـ
واملهندس  والتعمير،  اإلســكــان 

واجبات اإلدارة تمتد إلى حل مشكالت المجتمع
مثل الفقر والبطالة والمرض

الفيلم الصناعى يجب أن يقدم الحقائق الهندسية بشكل سينمائى
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16
ــر الــصــنــاعــة،  إبــراهــيــم ســالــم مــحــمــديــن وزيــ
واملــهــنــدس ســلــيــمــان مــتــولــى ســلــيــمــان وزيـــر 
واملــواصــات، ومبشاركة هامشية من  النقل 
الدكتور  برئاسة  للتصنيع  العربية  الهيئة 
ــدث،  ــ أشــــــرف مــــــــروان، الــــــذى مــثــلــه فــــى احلـ
ــيــــس مــجــلــس  املـــهـــنـــدس حـــســـني فـــهـــمـــى رئــ
املــتــطــورة  لــلــصــنــاعــات  مــصــنــع صــقــر  إدارة 
الــصــواريــخ  يصنع  ــــذى  والـ ســابــقــا(  ح   333(
إال   – السويس  القاهرة  بطريق  ك 4,5  فى 
ــرارات الــرئــيــس  ــ أن انــتــفــاضــة اخلــبــز ضـــد قــ
السادات هزت أركان مصر كلها فى 18 يناير 
نهايات  إلــى  املهرجان  إقــامــة  فتأجل   ،1977
يــنــايــر – وهــكــذا ومبــوافــقــة مــن املهندسني 
جمال الدين صدقى وحسن محمد حسن، 
مت تخصيص اليوم األول للمهرجان األول 
لــلــســيــنــمــا الــصــنــاعــيــة فـــى مـــصـــر، لــعــروض 
املصرية، ملصانع  الوطنية  الصناعات  أفــام 
الهيئة القومية لإنتاج احلربى، وبعض من 
أفام شركات وزارة اإلسكان والتعمير وفيلم 
صواريخ صقر من إنتاج فرعون فيلم، وفيلم 
وحيد شاركت به وكالة األهرام لإعان »على 
ورق« ألنها انسحبت النزعاج مديــرها العام 
السيد/ عبد اهلل عبد البارى من بروز فرعون 
املهرجان،  هــذا  بعد  الشاب  وصاحبها  فيلم 
ألنــهــا كــانــت حتتكر كــل مــا يــخــص اإلعـــام 
الدعائى للوزارات سالفة الذكر، وقد شككت 
ــة املـــهـــرجـــان وأن  ــامـ األهـــــــرام فـــى جـــــدوى إقـ
الفــائــدة ســوف ترجى مــن مــؤمتــره العلمى، 
ثــم اضــطــرت الــوكــالــة  للحضور دون عرض 
ــحـــت أن االفـــــام املـــوجـــودة  أى فــيــلــم، وأوضـ
عندها عن مصانع، هى إعانية فقط، وال 
بسينما  باملقارنة  بها،  سينمائية  جماليات 
ــرورات  ــــش الــتــى تــخــدم ضــ ــؤاد درويـ أحــمــد فــ
ــى الــفــيــلــم  الــتــعــلــيــم واإلعـــــــام والــتــعــلــيــم فـ
الــهــنــدســى الــصــنــاعــى – ونـــود أن نــوضــح أن 
الــفــيــلــم الــهــنــدســى الــصــنــاعــى »اجلـــيـــد« هو 
الــذى اليخلو من الفن السينمائى، بحيث 
يــشــدك إلــيــه حتى لــو لــم تكن مــن املهتمني 
مبا يحتويه موضوعه من مضمون هندسى، 
وهو الذى يصلح لتعليم أجيال جديدة من 
واملهندسني  واألســطــوات  والفنيني  العمال 
واإلداريني، وهو الذى يصلح لإعام به عن 

املصنع أو عن املشروع الهندسى بحيث يخلق 
صــورة ذهنية IMAGE  جيدة التنسى فى 
قلب وعقل املشاهد عن هــذا املصنع أو هذا 
املشروع – والننسى اجلانب التسويقى، فى 
فقرار  الــهــنــدســى،  الصناعى  الفيلم  ــودة  جـ
ذاك، ومهما  أو  الــفــيــلــم  هـــذا  إنـــتـــاج  متــويــل 
ارتفعت أو انخفضت التكلفة فى اإلنتاج ثم 
العرض، البد ان ينطلق من وفائه، هندسيا 
الــتــســويــق للمنتج  ــأهــــداف  بــ وســيــنــمــائــيــا، 

 ، وخارجها  مصر  داخــل  للمصنع،  النهائى 
اللغات  »وخاصة  املتعددة  العاملية  وباللغات 
ــارة أفــريــقــيــا« - فــضــا عن  ــ املـــتـــداولـــة فـــى قـ
مصر  داخـــل  للمبيعات  الــتــرويــج  متطلبات 

والعالم العربى.
وهكذا حتدد اليوم الثانى األربعاء 18 يناير 
)السينما  الــعــلــمــى  املـــؤمتـــر  إلقـــامـــة   ،1977
الــتــســويــق واإلعـــام  ــا فــى  ــ الصناعية ودورهـ

والتعليم( وحتدث فيه: 
الدين صدقى –  الــلــواء مهندس/ جمال   -

وزير الدولة لإنتاج احلربى. 
ــــش – املــخــرج  ــؤاد  درويـ ــ - الــســيــد/ أحــمــد فـ
ــاتـــب ومــبــتــكــر الــســيــنــمــا  ــكـ الــســيــنــمــائــى والـ

الصناعية فى مصر.
الــلــواء مــهــنــدس/ جميل رزق اهلل حــنــا –   -
رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات 
الــشــركــة  الــهــنــدســيــة )99 ح ســـابـــقـــا( وهــــى 
املحتضنة للحدث كله واملمولة له، وأول من 

تراءى لها أهمية السينما الصناعية. 
- املهندس/ ندمي ريا – نائب رئيس مجلس 
الهندسية،  للصناعات  حــلــوان  شــركــة  إدارة 
الــذى حتــدث عن فيلم )بسامت من حلوان( 

سينما أحمد 
فؤاد درويش 

تخدم التعليم 
واإلعالم فى 

الفيلم الهندسى 
والصناعى

الفيلم الصناعى الجيد ال يخلو من الفن السينمائى
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الذى أشرف ريا على إنتاجه هندسيا »واسم 
الفيلم اختاره املخرج درويش« ومول اإلنتاج 
مــصــنــع 99 احلـــربـــى ومـــدتـــه 23 دقــيــقــة عن 
صــنــاعــة بــســامت املــركــبــات احلــربــيــة واملــدنــيــة 
الـــتـــى يــتــم تــصــنــيــعــهــا بــالــكــامــل فـــى عــنــابــر 
مصنع البسامت، ضمن عنابر كثيرة مبصنع 
ــربــــى، وهــــو قــلــعــة صــنــاعــيــة، أجنــب  99 احلــ
مصانع كثيرة -أصبحت مستقلة فيما بعد- 
إنتاج  فعنابر   ،909 / كمصانع 999 احلربى 
أالت الورش نشئت فى املصنع األم »99 ح« ثم 
انفصلت عنه ومت تأسيس مصنع 999 ح بها 
- وعنابر إنتاج محركات الديزل والسبائك 
نشئت فى 99 ح ثم انفصلت عنه ومت تأسيس 

مصنع 909 احلربى بها.
مــهــنــدس/ إسماعيل حلمى  الــلــواء  حتـــدث 
يــــس- رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شـــركـــة حــلــوان 
مع  جتـــربـــتـــه  عــــن  ح«   999« الـــــــورش  آلالت 
و»مــاكــفــوى« وهى  املــصــانــع«  فيلمى »مصنع 
املــــخــــرج دروى،  ــا  ــارهــ ــتــ اخــ أســــمــــاء ألفـــــــام 
وفــيــلــم مصنع املــصــانــع عــن عــنــابــر تصنيع 
املــخــرطــة / تصنيع  »تــصــنــيــع  الــــورش  أالت 
بها،  ومــا يتصل  العزيزة«  / تصنيع  املثقاب 

ــه 25 دقــيــقــة - وفــيــلــم مـــاكـــفـــوى عن  ــدتـ ومـ
تــصــنــيــع X T مبــعــنــى شـــجـــرة عــيــد املــيــاد

على  إلنــهــا   -   The Christmas Tree
شكل هذه الشجرة، ووظيفتها حفار تنقيب 
عــن الــنــفــط، بــالــتــعــاون بــني 999 ح وشــركــة 
أمريكيه اسمها ماكثوى، والتى كان املهندس 
إسماعيل حلمى يس، يردد مسامعى- ودائما 
- أن مجرد »رضاء« األمريكيني أن يتعاونــــوا 
»معنا« هو »فتح عظيم« للصناعة املصرية، 

املدنية واحلــربــيــة، وكــنــت أملــح مــن املهندس 
ــــس، إعــــجــــاب مــنــقــطــع الــنــظــيــر بــانــفــتــاح  يـ
)السداح مداح( الذى ألقى الرئيس السادات 
)يرحمه اهلل( بالصناعة املصرية واالقتصاد 
الــيــوم بعد 44  املــصــرى فــى متاهاته، ونحن 
عاما من انفتاح السادات االقتصادى، جند 
أنفسنا فــى حــالــة مــن »البحث عــن الشــئ«، 
اخلزانة العامة تبحث عن أى موارد حقيقية 
بعد ضياع القطاع العام الصناعى، حكومات 
متتابعة تبحث عن الشئ، واملواطن املصرى 
»ومــهــمــا كـــان انــتــمــائــه الــطــبــقــى« فـــى دائـــرة 

البحث عن الشئ.
وقد حتدث فى ختام املؤمتر العلمى السيد 
املهندس/ رئيس شركة سيجورات للمواسير 
األسمنتية، عن جتربته مع فيلم  »سيجوارت 
ــازه مبــــؤازرة مــن الــوزيــر  77«، والــــذى مت إجنــ
حسن محمد حسن وهو من أكثر من  تولوا 

وزارة اإلسكان نزاهة.
عــادل جزارين  الــدكــتــور مهندس  أشــاد  كما 
رئــيــس شــركــة الــنــصــر لــصــنــاعــة الــســيــارات، 
ــة املـــطـــلـــقـــة لـــلـــفـــن الــســيــنــمــائــى  ــيـ ــمـ بـــاألهـ
والتصوير الفوتواغرافى فى دعم الصناعة 
الــوطــنــيــة املــصــريــة وأعـــلـــن أنـــه قـــرر إســنــاد 
إخراج فيلم عن سيارات الركوب إلى املخرج 
»فبراير1977«  القادم  الشهر  خال  درويــش 
وهو الفيلم الذى مت اجنازه باسم »من وادى 
قيادات  أكثر  من  جزارين  والدكتور  حــوف«، 
والفنانني،  للفن  حبا  املــصــريــة،  الصناعة 
إنـــتـــاج  لــــدرويــــش  أســـنـــد   ،1983 عـــــام  وفـــــى 
الهندسى »صنع  الصناعى  الفيلم  وإخــراج 
فى مصر.. اللورى واألتوبيس« وهو الفيلم 
الــــذى عــــرض فـــى نــقــابــة املــهــنــدســني عــــام 
الــدكــتــور/ السيد عبد  2017 وبــإشــراف مــن 
الرسول فى مؤمتر تنافسية املنتج الوطنى، 

وتفضلت نقابه املهندسني بتكرميى فيه.
ــة، ســـــوف نـــكـــتـــب عــن  ــ ــادمـ ــ وفـــــى أعــــــــداد قـ
أفــــام صــنــاعــيــة أخـــــرى، قــمــت بــكــتــابــتــهــا 
التصويرية  املوسيقى  وتوزيع  وإخراجها 
ــل  ــى داخـ ــع قـــطـــاعـــات »عـــمـــاقـــة« فـ لــهــا مـ
مــصــر وفـــى أوروبـــــا وأمــريــكــا والــســعــوديــة 
واإلمــــــــارات ومــــع مــنــظــمــة أوبـــــك لـــلـــدول 

فيينا. من  للبترول  املصدرة 

الدكتور عادل 
جزارين أكد 

أهمية الفن 
السينمائي فى 

دعم الصناعة 
الوطنية

أنتجت فيلم »من وادى حوف« عن سيارات الركوب
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»إنا هلل وإنا إليه راجعون«
األستاذ الدكتور مهندس/ عمرو عزت سالمة

رئيس جمعية الهندسة اإلدارية 
ووزير التعليم العالى والبحث العلمى األسبق

السعيد  والدكتور مهندس/أسامة حلمى 
أمني عام اجلمعية 

وجميع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اجلمعية العامة
واجلهاز اإلدارى وجميع العاملني

ينعون ببالغ احلزن واألسى

األستاذ الدكتور مهندس

حسن مرسى فرحات

أدخله اهلل فسيح جناته وألهمنا وألهم أهله الصبر والسلوان 

عضو مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية الذى أفنى حياته وبذل جهدا كبيرا 
IPMA فى رفع شأن اجلمعية وجهاز منح الشهادات الدولية
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األستاذ الدكتور

اإلدارية،  الهندسة  جميعة  ودعت 
حسن  مهندس  الدكتور  األستاذ 
مرسى فرحات، وهو واحد من 
روادها، وأحد القامات فى مجال 
الهندسة اإلدارية، والذى بذل 
االرتقاء  مجهودا كبيرا فى 
مع  مكانتها،  ورفعة  باجلمعية 
كوكبة من األساتذة والرواد.

اإلدارية  الهندسة  مجلة  وتنشر 
للدكتور  العدد مقالتني  فى هذا 
حسن مرسى فرحات، والذى إن 
كان قد سبقنا ورحل عن الدنيا 
والعملى  العلمى  إرثه  فإن  بجسده، 
فى هذه احلياة باق ومستمر.

حسن مرسى فرحات

ً
رحم اهلل الدكتور حسن مرسى 
جناته. فسيح  وأسكنه  فرحات 



لهم. التقنية  املهارات  وتنمية 
 TECHNOLOGY TRANSFER التقنية  نقل  إدارة   »V«

إذا لم تتوفر داخليا فى املؤسسة.
 RESEARCH & ــر  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ والــ الــــــبــــــحــــــوث  إدارة   »VI«
واالخــتــراع   INNOVATION واالبــتــكــار   DEVELOPMENT

INVENTION ذاتيا داخل املؤسسة.

املبادئ األساسية إلدارة التقنية:   <  
إنــتــاجــيــة  مــؤســســة  أيــــة  فـــى  الــتــقــنــيــة  إدارة  تــتــيــقــن  أن  يــجــب 

ومما تقدم يتضح أن إدارة التقنية تعنى:  <
التقنيات احلديثة. وقدرات  استكشاف خصائص   »I«

 TECHNOLOGY BASE الــتــقــنــيــة  قـــاعـــدة  وضــــع   »II«
بغرض االنطاق منها كلما دعت احلاجة إلى ذلك.

 TECHNOLOGY الــتــقــنــيــة    دورة  ــى  فـ اإلســــــراع   »III«
واملــقــدرة  التغيير  ومــواكــبــة  املستمر  الــتــطــور  بــغــرض   CYCLE
ــات  ــبـ ــة الــــســــوق ورغـ ــاجـ عـــلـــى املـــنـــافـــســـة الـــشـــديـــدة ولــتــلــبــيــة حـ

املستخدم.
بها  والــعــامــلــني  املــؤســســة  ملـــقـــدرة  األمـــثـــل  االســـتـــغـــال   »IV«

20

فشل بعض المؤسسات اإلنتاجية والخدمية قد يرجع لعدم قدرتها على 
وضع برامج صحيحة إلدارة التقنية
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> تعريف إدارة التقنية:
قد يكون فشل بعض املؤسسات اإلنتاجية 
أو اخلدمية ليس لتخلفها فقط فى التجارة 
والتسويق أو السياسات االقتصادية أو 
املالية، ولكن قد يرجع أيضًا لعدم قدرتها 
على وضع برامج صحيحة إلدارة التقنية. 
وهناك حاجة ملحة إلى:
أ-تكامل التقنية مع األهداف 
للمؤسسة. االستراتيجية 
ب- مقدرة املؤسسة املستمرة علي استخدام 
احلديثة. التقنيات 
ج. متكن املؤسسة من إنتاج أو أداء أو إجراء 
عمليات جديدة بتقنيات متطورة.
    د. زيادة اإلنتاجية وتنويع اإلنتاج 
التقنيات احلديثة. باستخدام 
   هـ. مقدرة املؤسسة علي حتليل املصادر 
األولية للتقنية وانتقائها وكيفية احلصول 
عليها بواسطة التقنيات احلديثة.

إدارة التقنيـة الحديثـة »2«



التالية: األساسية  املفاهيم  من  أوخدمية 
السريعة ليست بديا عن  االقتصادية  أو  املالية  »1-2« احللول 

التقنية: إدارة 
اقتصادية سريعة ظنا  أو  املديرين حللول مالية  يلجأ بعض 
زيادة  مثل:  مؤسساتهم  إنقاذ  أو  لتحسني  الوسيلة  أنها  منهم 
النشاط  لتغيير  أو  أخرى  مؤسسات  فى  االندماج  أو  املال  رأس 
احلل  يكمن  قد  بينما  الخ.  جديدة...  أسهم  طرح  أو  الرئيسى 
تقنى  جــوهــر  إنــشــاء  أو  السليمة.  التقنية  إدارة  فــى  األســاســى 
وينافس  العصر  يــواكــب  جــديــد   TECHNOLOGY CORE

ــى أن  املــؤســســات املــنــافــســة مــنــافــســة مــجــديــة. ويـــرجـــع ذلـــك إلـ
القصير  املدى  على  وقتية  حلول  هى  السريعة  املالية  احللول 

الطويل املدى  وكثيرة على  يتبعها مشاكل جمة  ولكن 
SHORT-TERMS GAINS, BUT LONG-TERM PAINS

الترياق  يكون  قد  السليمة  التقنية  إدارة  إلى  اللجوء  بينما 
املستمر. املدى  على  والكامل  الشافى 

والتسويق: واالختراع  االبتكار  التصنيع مع  »2-2« مواكبة 
النصنيع  عــلــى  واملـــقـــدرة   Design الــتــصــمــيــم  بــني  الــتــزامــن 
واالبتكار  Invention واالخــتــراع   Manufacturability

Innovation  مع التسويق هو من اهم االدوار التى يجب ان 
املنافسة  حلبة  اقتحام  ميكنها  حتى  املؤسسة  ادارة  بها  تضطلع 
عصر  فى  وخصوصا  االوان،  يفوت  ان  وقبل  املناسب  الوقت  فى 
هو  السريع  املستمر  التغيير  حيث   Globalization العوملة 

الوحيد. الثابت 
الــوحــدات«  »تقنيات  فكرة  تبنى  مــن  التقنية  إدارة  وتستطيع 
مرونتها  زيــادة  مــن  متكنها  التى   Modular Technology
ومقدرتها السريعة على االبتكار فى املجال اإلنتاجى واخلدمى 

السوق. فى  التنافسية  قدراتها  وزيادة 

والتوزيع  املنافس  والسعر  الشاملة  واإلنتاجية  اجلــودة   »3-2«
التقنية: إلدارة  متازمة  مفاهيم 

فى  املهمني  العاملني  هما  واإلنتاجية  اجلودة  من  كل  تعتبر 
العوامل  أهــم  من  التوزيع  ويعتبر  واملحلية.  العاملية  املنافسة 
لتأكدى  وسيلة  التقنية  مثل  هناك  وليس  السوق.  فى  املؤثرة 
اجلــــودة وزيـــــادة اإلنــتــاجــيــة وانــتــشــار الــتــوزيــع وتــســهــيــلــه ومــن 
أى  لنجاح  واحلــاســم  األســاســى  الــدور  التقنية  إدارة  تلعب  هنا 

حديثة.  مؤسسة 
ــاة  مـــراعـ الــتــقــنــيــة  إدارة  عـــلـــى  يـــجـــب  األســــــاس  هــــذا  ــلـــى  وعـ
وهي:  العوملة  لسوق  املكونة  الثاثة  األبعاد  ذات  »البانوراما« 
بــعــد اجلــــودة، وبــعــد الــســعــر، وبــعــد الــزمــن، ومــراقــبــة كــل ذلــك 
واالستمرار.  املنافسة  ميكنها  حتى  ومستمرة  دقيقة  مراقبة 
منتجات  هناك  تكون  أن  مستقبا  يتوقع  أن  املــرء  ويستطيع 
HI-TECH وأخـــرى غــيــر ذلــك.  فــائــقــة  تــقــنــيــات  نــهــائــيــة ذات 
ولــكــن جــمــيــع املــنــتــجــات ســتــحــتــاج لــعــمــلــيــات ذات الــتــقــنــيــات 
الــعــالــيــة وأيــضــًا عــمــلــيــات تــوزيــع ذات الــتــقــنــيــات الــعــالــيــة مثل

وكسب  التوزيع  بغرض   Information Technologies
األســاس  هــذا  وعــلــى  الــســريــع.  اإليــقــاع  ذى  وللتنافس  الــســوق 
فــى  والــتــحــكــم  تــنــظــيــم  فـــى  الـــهـــام  الــتــقــنــيــة  إدارة  دور  يــتــضــح 

تــقــنــيــات املــنــتــج وتــقــنــيــات الــعــمــلــيــات لــلــتــأكــد من 
ــزامـــن وتـــنـــاغـــم الـــعـــوامـــل األربـــــع ســالــفــة الــذكــر  تـ

والتوزيع.  والسعر  واإلنتاجية  اجلودة  وهي: 

21
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يجب على إدارة التقنية أن تالحق كل جديد حتى ال يفوتها الركب

املــنــاســبــة  لــلــتــقــنــيــات  أمــثــل  وفـــرص حقيقية الســتــخــدام  مــواتــيــة 
تنتظر  والتى  املقدمة  فى  دائمًا  تكون  وتبادر  تبدأ  التى  فــاإلدارة 

تابعة:  دائمًا  تكون  وتتردد 
 If you initiate you are ahead, if you follow

.you are always behind

»2-7« وضع بدائل متعددة للتقنية املستخدمة وحتديقها باستمرار:
إن سمة العصر احلاضر هو تسارع التغير، ولذلك يجب على إدارة 
التقنية  دورة  االعتبار  آخذة فى  املتعددة  البدائل  أن تضع  التقنية 

التقنية تغيير  اإلدارة فى  »2-4« مسئولية 
املناسب: الوقت  فى 

تــتــغــيــر الــتــقــنــيــات احلـــديـــثـــة مبـــعـــدالت ســريــعــة 
تاحق  أن  التقنية  إدارة  على  يجب  ولــذلــك  جــدا. 
كـــل جـــديـــد حــتــى ال يــفــوتــهــا الـــركـــب، ويــتــخــطــاهــا 
الــصــراع  يــكــون لها مــكــان فــى حلبة  املــنــافــســون، وال 
عـــلـــى الــــســــوق. وعـــلـــى هــــذا األســــــاس فــيــجــب عــلــى 
القائمة  التقنيات  إدارة  فقط  ليس  التقنية  إدارة 
ــادة مـــهـــارات الــعــامــلــني  ــ املــســتــخــدمــة وتــنــمــيــتــهــا وزيـ
جديدة  تقنيات  تخلق  أن  عليها  يجب  ولكن  فيها، 
أو مــلــل، وهـــذا من  كــلــل  بــاســتــمــرار ودون  وحــديــثــة 
ومن  منها.  مناص  ال  التى  األساسية  مسئولياتها 
من  الــتــأكــد  التقنية  إدارة  عــلــى  فــيــجــب  ذلــك  أجــل 
اســتــمــراريــة تــدفــق الــبــيــانــات واملــعــلــومــات واملــعــارف 

التقني. النمو  واملهارات، ومواكبة كل ذلك مع 

الشديدة: املنافسة  اإلدارة فى مواجهة  »2-5« مسئولية 
ــاح، بـــل مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء فـــى حــلــبــة صـــراع  ــنـــجـ مـــن أجــــل الـ
عاتقها  على  األخــذ  التقنية  إدارة  مسئولية  من  فإن  املنافسة، 
تنافس فى سوق  أن  للمؤسسة حتى تستطيع  السبل  كل  توفير 
ال رحــمــة فــيــه وال هـــوادة. وهــنــاك ســبــل كــثــيــرة فــى هــذا الــشــأن، 
وابتكار  احلــديــثــة  التقنيات  فــى  جــديــد  كــل  بــاســتــخــدام  خــاصــة 
هناك  أن  للتقنية  إدارة  كــل  تتيقن  أن  ويــجــب  مــنــهــا.  اجلــديــد 
مع  بالتعاون  إال  فيها  املنافسة  ميكن  ال  الــتــى  احلـــاالت  بعض 

بــ: املنافس وتوحيد جهود األضداد وهو ما يعبر عنه 
COMPETITION THROUGH COOPERATION
وكـــذلـــك بــالــتــعــاون مـــع املـــؤســـســـات ذات الــتــقــنــيــات الــفــائــقــة 

واإلضافة. التكامل  بغرض  األخرى 

»الغاية«: وليست  »وسيلة«  التقنية  إعتبار   »6-2«
التى  فهى  التقنية:  فى  املتحكمة  هى  مؤسسة  أى  إدارة  كانت 
تطبقها  الــتــى  وهــى  عليها  للحصول  الــوســائــل  وتــدبــر  تــخــتــارهــا 
إذا اقتضت الظروف ذلك. أما اآلن فأصبحت  التى تغيرها  وهى 
وبذلك  اإلدارة  على  نفسها  تفرض  التى  هى  احلديثة  التقنيات 
أصبحت اإلدارة فى موقع رد الفعل Reactive stance وليس 
ويــجــب   .Proactive stanceــــي ــابــ ــ ــجــ ــ اإليــ الــفــعــل  مـــوقـــع  فـــى 
ــادرة بــيــدهــا وتـــبـــدأ فـــى إنــشــاء  ــبـ عــلــى إدارة الــتــقــنــيــة أن تــأخــذ املـ
استراتيجيات التقنيات احلديثة بدالً من االنتظار حتى يفرض 
عــلــيــهــا نـــوع مــعــني مــنــهــا قــد تــكــون غــيــر مــهــيــأة لــه ولــيــس عندها 
إدارة  تستطيع  وبــهــذا  لتطبيقه.  والــبــشــريــة  املــاديــة  اإلمــكــانــيــات 
ظــروف  إلــى  حولها  واملــشــوشــة  املختلطة  البيئة  حتويل  التقنية 
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تقليص ميزانية التعليم المستمر والتدريب المتواصل هى سياسة فاشلة

  Life Span بقائها  وفــتــرة  وتــســارعــهــا    Technology Cycle
ويتضح أهمية هذا العامل من املثال التالي:

 Personal الشخصى  احلاسب  كان  عندما   1983 سنة  فى 
من  يستمر  منه  جيل  أى  كــان  ما  نوعًا  جديدًا    Computer
واحــدة  سنة   PC من  جيل  أى  فاستمرار  اآلن  أمــا  سنوات   5-4
كاملة بالكاد، ولهذا عندما تبدأ إدارة التقنية فى تبنى حتديث 
ثم  ومن  الزمن.  عليها  عفى  قد  التقنية  تلك  تكون  ورمبــا  ما، 
واجلـــداول  اخلــطــط،  تضع  أن  التقنية  إدارة  على  لــزامــا  يكون 

الزمنية الستخدام أى تقنية كما تضع البدائل املناسبة. 

»2-8« حتمية التعليم والتدريب املستمرين: 
مــيــزانــيــة  تــقــلــيــص  أن  مـــن  الــتــقــنــيــة  إدارة  تــتــقــني  أن  يـــجـــب 
على  فاشلة  سياسة  هــى  املــتــواصــل  والــتــدريــب  املستمر  التعليم 
املــــدى الــقــريــب والــبــعــيــد، إلن إنـــفـــاق املـــايـــني لــلــحــصــول عــلــى 
غير  املــؤســســة  فــى  املــســتــخــدمــون  كــان  إذا  هــبــاء  يضيع  مــا  تقنية 
مــؤهــلــني الســتــغــالــهــا االســـتـــغـــال األمـــثـــل ولــــم يـــتـــدربـــوا عــلــى 
التقنية  إدارة  جنــاح  مقياس  فــإن  ولهذا  فيها،  مهاراتهم  تنمية 
التقنيات  على  والتدريب  التعليم  ميزانية  زيــادة  مبــدى  يقاس 

احلديثة. 

»2-9« تنبه اإلدارة إلى تعاقب التقنيات واملراقبة املستمرة لذلك: 
ال تــســتــحــدث الــتــقــنــيــة الـــواحـــدة فــقــط ولــكــن تــظــهــر تــقــنــيــات 
التقنية  إدارة  عــلــى  ويــجــب  إمــكــانــيــة،  مــنــهــا  أكــثــر  جــديــدة متــامــًا 
التنبه ولذلك عليها مراقبة كل جديد وتعد له عدته، ومن أجل 
ذلك عليها التأكد من تدفق البيانات واملعلومات واملعارف داخل 
املؤسسة ومن خارجها وأن تولى ذلك كل عنايتها حتى ال يفوتها 
بدونها  تستطيع  ال  وخصائص  مميزات  بذلك  وتفقد  جديد  كل 

بالسوق. املنافسة 

»2-10« حتليل ومراقبة والتغلب على مقاومة التغيير التقني:
كل تغيير يجابهه مقاومة ومن واجب إدارة التقنية أن حتلل 
وتـــراقـــب وتــتــغــلــب عــلــى هـــذه املــقــاومــة حــتــى يــتــقــبــل الــعــامــلــون 
العامل  أن  التقنية  إدارة  تتقني  ان  ويجب  اجلــديــدة،  التقنية 
عـــدو مــا يــجــهــل وعــلــيــهــا أن جتــعــلــه جـــزء مــن عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 
ــًا فــيــه ومـــوقـــنـــًا مـــن فـــوائـــده الـــتـــى تـــعـــود عــلــيــه وعــلــى  ــاركـ ومـــشـ
املــؤســســة الــتــى يــعــمــل بــهــا بــاخلــيــر الــوفــيــر، وتــوضــح األبــحــاث 
تقنيات  استخدام  عند  تنخفض  الشاملة،  اإلنتاجية  أن  دائمًا 
ومقاومتهم  للعاملني  الطبيعى  التجاوب  عدم  بسبب  حديثة 
 Changeالــتــغــيــيــر مــقــاومــة  مبــعــامــل  يــعــرف  مــا  وهــو  لتقبلها 
أن  التقنية  إدارة  على  يجب  ولذلك   ،Resistance Factor
وجتعلههم  ومزاياها  اجلديدة  بالتقنية  القدمي  احلرس  تقنع 
يــتــبــعــونــهــا بــــدالً أن يــعــادوهــا وعــنــدمــا يــتــعــود الــعــامــلــون عــلــى 
أمــرًا  وتــصــبــح  لــهــا  مــعــدل تقبلهم  يــتــحــســن  الــتــقــنــيــة اجلــديــدة 
واقـــعـــًا وتـــبـــعـــًا لـــذلـــك تـــــزداد مــهــارتــهــم فــيــهــا وتــــــزداد بــالــتــالــى 

أخرى. مرة  الشاملة  إنتاجيتهم 

إدارة  أى  املــبــادئ األســاســيــة يجب على  > تلك عــشــرة كاملة مــن 
إنتاجية  أية مؤسسة سواء كانت  بها، فى  التحلى  للتقنية ناجحة 
واملعاونة  األمكانيات  كل  العليا  اإلدارة  توفر  أن  ويجب  خدمية،  أو 
والتعضيد لهذه املبادئ وأن تتيح إلدارة التقنية كل املصادر وامليزانية 

الضرورية لتحقيقها.
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of RPs and ascertains their run hand 
by hand in a compatible manner . Rules 
of the game must be consisted with full 
compatibility in order to fit together.

Integration is the breakthrough for 
RPs in which the regional countries 
Complement one another, not Repli-
cating each other. 

Cooperation needs 3 essential ethics:

  < trust : It is the necessary starting 
point for cooperation.

<  It is inevitable – without it there is 
no cooperation.

< Coordination ensures the gath-
ering of all efforts and the alignment 
of activities in a direction of addition 
instead of subtraction. The resultant 
will, thus, be great. 

< Communication facilitates the di-
rect connections between the countries 
which are the partners of RPs. The 
links must be direct without any ambi-
guity (not mere linkages but complete 
merge). RPs are doomed to failures 
without interactive & understandable 
communication.

<  Consistency  unifies  the  execution 
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<  Communication      

< Coordination   

iii. Two large pillars:

- The first represents the Coop-
eration preventing any dispute or 
contradiction.

- The second represents the Inte-
gration ensuring the utilization of all 
possible regional natural resources 
(e.g. raw materials, oil, … etc). 

Integration consists of the fol-
lowing 3 Cs

< They are created by people who 
may be of different races and lan-
guages … etc. 

< They demand close cooperation 
among all associated countries. 

ii. Consequently, managing such 
RPs deserves different roles and care-
ful approach. These will be discussed 
later in the research. 

iii. RPs are the Intersection activi-
ties between different Regions. Each 
one of them consists of different coun-
tries as illustrated in Fig. 2.

iv. RPs structure is shown in 
Fig.3. It consists of :

i. A base foundation : as a plat-
form carrying the whole construc-
tion. It consists of: the Infrastruc-
ture of all countries belonging to 
the region together with their As-
sets, Resources, and Markets. 

ii. Two columns:

- The first represents the soft As-
pects of RP's namely:

<Trust

< Honesty

< Faith 

- The second represents the Hard 
Aspects of RP's namely:

< Consistency 
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Our slogan must be:

Unitedwestand, cooperated we suc-
ceed, integrated we achieve.

This is the empowerment of RP to 
accomplish , compete, and sustain 
and open  the floodgate for advan-
tages to all region countries. 

In precise and concise words:

1. In order to «Change» success-
fully we must «Exchange» effective-
ly. 

2. no nation can stand alone, nor 
to focus only on its own, nor to be 
keen except its concern. 

By such, we ought not only to ex-
tend the width, breadth, and depth 
of the living domain, but also add 
the 4th dimension of looking for-
ward towards the future. 

Features of RPs :

i. By nature, RPs have a large dis-
criminations from national domes-
tic local ones. For example:

< They have more diverse re-
sources.

< They are carried out by em-
ployees who have different back-
ground like education, habits, 
traditions, and way of living. 

< They have multi- cul-
tural Environment. 

To achieve our «Goal» we must 
think as a«Whole».

As far as managerial aspects are 
concerned, the style must rely less 
and less on traditional narrow coun-
try perspective and emphasis must 
be given more and more on coopera-
tive integrated regional view. 
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projects can be achieved more eco-
nomically and their activities can 
be accomplished more effectively 
and efficiently. 

So RP is not only a trend or to 
«go with the flow», but it is a des-
tiny that must be accepted and 
worked for.

ues, … etc.) are distinct. 

The answers of : What are RPs? 
Why ? and How to mange them? are 
the main objectives of this research. 
How to surf the idea of RPs is the 
theme of this paper. 

2. What are RPs ?

Usually PM is viewed as a de-
terministic process and defined 
unique activities aimed at achiev-
ing a predefined Objective (goal or 
target ) with a certain Quality (per-
formance) within given period of 
Time (schedule) and Cost (Profit) 
constraints. Project is  temporary 
endeavor undertaken to create an 
unique result.

For RPs we propose the following 
enhancement to the above defini-
tion namely, they are collaborated 
integrated activities utilizing Re-
gional resources and assets instead 
of Domestic ones in favor and for 
the sake of all countries belonging 
to the Region. 

As the world shrinks due to com-
munication and Information Tech-
nology (CIT) the strategic vision 
must go beyond nationalism. Con-
sequently, management must tran-
scends local geographic boundaries 
and  execute  projects  outside  the 
borders of a nation towards a wid-
er region.

By such perception and vision, 
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an engine to achieve this sacred ul-
timate goals (Fig. 1)

Obviously, managing Domes-
tic projects is quite different than 
managing Regional ones. 

Not  only  the  field,  domain,  hu-
mans are different but also 
the whole environment 
(such as culture, norms, val-

world trend towards cooperation, 
Integration, and Recruiting the Re-
sources in the benefits of each coun-
try as well as all of them simulta-
neously. In addition to Hope and 
Cope, RPs drive the Growth and 
consequently the Economy of the 
nation (s) within a certain region. 

There are nothing like projects as 
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plementation for the sake of every 
nation must be taken into careful 
account.

Alliances between countries give 
hope to them to join and succeed 
in the race of development and the 
arena of competition. 

 At the same time they cope the 

1. Introduction and Speculations 
behind the research :

The paper tries to answer What? 
andWhy RPs and then How? to 
manage «Regional Projects» (RPs).

The paper illustrates the main 
foundation, columns, and pillars of 
RPs. It emphasizes that RP utiliz-
es all assets, uses all resources, re-
cruits all skilled personnel in an In-
tegrated and Cooperative manner. 

The role of the managers of such 
RPs is clarified as it needs accurate, 
appropriate, and adequate style. 

RPs should be regarded as a 
«Bridge» between-countries and 
not as an isolation "Buffer" be-
tween different regions with ulti-
mate sacred goal of «Globalization» 
collaboration. This is the meaning 
of starting from   

«Localization through Regional-
ization towards Globalization» .

According to that our manageri-
al strategy is guided by the motto: 
«Think Global, Cooperate Region-
al, and Act Local».

i.e. Every Global development 
must  be  considered.  Maximiza-
tion of regional resources, oppor-
tunities, and potentials must be 
utilized. Minimization of regional 
risks, threats and weakness must 
be accomplished. Attention and im-
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Regional Project
Management « RPM »

By:

Prof. Dr. Hassan Farahat

Remarkable econom-
ic and technological 
changes are over-
whelming the world at 
an incredible pace. To 
cope with these chang-
es, our vision strate-
gy, and tactic must be 
modified. This is the 
only Hope to face the 
fierce competition and 
to thrive and survive in 
its arena.

«Coping and Hoping are our Breakthrough»

There are nothing like projects as «vehicle» of 
growth and «Engine» of «Economical develop-
ment and there is nothing like «project Manage-
ment» (PM) as a tool to achieve these projects. 
According  to  the  resources  rareness,  exhaust-
ibility of raw materials, shortage of Energy, and 
unavailability of skilled personnel, the «Region 
project Management» is the only solution and 
the unique opportunity.
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