
المنصورة بين الجامعة والصناعة وخطوات حثية نحو األرتقاء بمستقبل ريادة األعمال

الجامعة والصناعة برعاية رئيس الجمهورية 

نائب رئيس مجلس 
األدارة :

أ.د محمود المليجى 

رئيس مجلس األدارة 

أ.د محمد حسن قناوى 
رئيس الجامعة 

مؤتمر الجامعة والصناعة يناقش التقنيات الحديثة لزيادة االستزراع السمكى  في مصر.

المليجى يقدم درع الجامعة تقديراً للعلم والعلماء

الحديدي : نواجه تحديات كبري في مجال المخلفات 
النانو تكنولوجي أمل جديد والعوادم النسجية.

ومستقبل مشرق.

الجامعة بين الصناعة 
وبناء نظام ابتكاري 

وطنى..

الجامعة  تنطلق نحو 
تحقيق ريادة صناعية 

إستراتيجية اإلنتاج الحربي لدعم عالقة 
البحث العلمي بالصناعة.
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المنصورة بين.. الجامعة والصناعة...وريادة األعمال

تيرى سيندر: فشل اإلنسان هو بداية النجاح واالنطالق نحو المستقبل

سالي المتولي: "اإلنسان مهمتنا األساسية"
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى 
أقيم المؤتمر االقتصادي األول بجامعة 

المنصورة بعنوان"الجامعة والصناعة" 
وقد عقد يوم األحد الموافق 8 مارس 
2015 بمقر كلية الهندسة محاضرة 

استضيف فيها لفيف من السادة الحضور 
وعلي رأسهم األستاذ الدكتور محمود 

محمد المليجي نائب رئيس المؤتمر 
ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة وكال من السيد 
تيرى سيندر مؤسس شركة بى اى دى 

اكس مع مؤسسة مصر الخير، والدكتورة 
سالي المتولي رئيس قطاع االبتكار 

وريادة األعمال.
وقد أكد السيد تيري في كلمته كيفية 

إدارة األعمال والخطوات التي تقدمها 
مؤسسة مصر الخير وعن معدل البطالة 
في مصر حيث قام سيادته بالحديث عن 
نفسه والمعاناة التي عناها  حيث أوضح 
بأن اإلنسان عندما يفشل ال تكون النهاية 

ولكنها البداية الحقيقة واالنطالق نحو 

المستقبل ،وتحدث أيضا مشيراً إلي أن 
الجامعة التي درس بها ال تتعدى 20 

طالبا أما الجامعات المصرية يتعدي عدد 
طالبها 2000 طالبا وتحدث عن طرق 

القضاء علي البطالة في مصر وان الفرد 
يستطيع الحصول علي وظيفة وذلك عن 

طريق بداية من عمله الخاص بجانب 
دراسته وال يتوقف علي دراسته فقط وقام 

بالحديث عن برنامج     Geser الذي 
يقدم التمكين التعليمي كما قامت الموسسه 

بتأسيس 826مدرسه لمساعده األطفال 
الذين تمكنوا من التعليم وان الموسسه 

تستمر في العمل بشكل 
جيد وان لكل فرد منا 

عمله الخاص الذي 
يستطيع الحصول 

عليه وانتهي المؤتمر 
بتكريم سيادته لجهوده 

المبذولة ونصائحه التي 
قدمها للطالب كخبرات 

وتجارب يحتذون بها 
في حياتهم العلمية 

والعملية.
 كما أكدت الدكتورة سالي المتولي بأن 
قطاع االبتكار وريادة األعمال مؤسسة 

تنموية غير هادفة للربح وعملها ينصب 
علي شعار" اإلنسان مهمتنا األساسية"،  
حيث تقوم تلك المؤسسة باستقبال أموال 

الزكاة وتقوم بصرفها في مصارفها 
الشرعية كما تستثمر أموال الصدقات 

للحصول على عائد يتم إنفاقه على 

مشاريع مختلفة،بينما لم يتوقف عملها 
عند هذا الحد وإنما انطلقت نحو فكرة 
المشروعات الصغيرة، وقد توجهت 

بالنداء لرواد األعمال لعمل شركات هدفها 
النجاح وتحقيق النفع كما يجب أن يكون 
لهذه الشركات بعد مجتمعي، وقد أكدت 
سيادتها في حديثها إلي أن سبب وجودنا 

هو المشاركة في بناء اإلنسان وتنميته 
من خالل األنشطة المختلفة للمؤسسة 

مثل التعليم والصحة والتكافل االجتماعي 
والبحث العلمي واالبتكار، حيث يتم 

البحث العلمي من خالل دعم وتطوير 
مجاالت علمية متنوعة مثل برنامج 

الجسر وهو عبارة عن ثالث مكونات 
رئيسية ..معمل االبتكار..حاضنة األعمال 
التكنولوجية.. شبكة االستثمار المجتمعي 

وذلك لدعم وتطوير مجاالت علميه..
وغيرها من المشروعات المتنوعة في 

كافة المجاالت.
 كتبت: مى عاطف

أمينه مجدي شرشيره

مؤتمر الجامعة والصناعة يناقش التقنيات الحديثة لزيادة االستزراع 
السمكى  في مصر.

ضمن فاعليات اليوم الثانى من 
المؤتمر القومى األول  "الجامعة 

والصناعة:ودور الجامعة فى التنمية 
اإلقتصادية" إستضافت كلية الزراعة 

جامعة المنصورة ندوة  نوقش فيها 
التقنيات الحديثة فى تربية األحياء 

المائية البحرية بإعتبارها واحدة من 
الحلول التي تسهم في زيادة االنتاج 
السمكى المصري، وقد حضر هذا 

اللقاء لفيف من السادة الحضور وعلي 
رأسهم أ.د/ محمود محمد المليجي نائب 

رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 
وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر 

،وأ.د ياسر مختار الحديدي عميد كلية 
الزراعة؛ وأ.د/ ياسر محمد شبانه وكيل 

الكلية للدراسات العليا ؛ وأ.د/ محمد 
عبد الرازق عيسى أستاذ المعهد القومي 

لعلوم البحار والمصايد باإلسكندرية.
وقد أشار أ.د محمد عبدالقادر عيسى 
إلي أن  الثروة السمكية فى مصر فى 

طريقها نحو التقدم ولكن تحتاج الى 
تمويل من بعض الجهات المسئولة 

لتشجيع االبحاث العلمية فى هذا المجال، 
كما أعرب سيادته عن أهمية االستزراع 

السمكي حيث أصبح هو األمل الواعد 
لتحقيق اإلنتاج الزائد وتقليل الفجوة 

بين المنتج والمستهلك؛وأوضح سيادته 
بعض التقنيات الحديثة فى هذا المجال 

منها األقفاص العائمة في تربية األسماك 
وأعرب عن أهميتها نظرا النخفاض 

تكلفتها وخاصة أن الرئاسة أعطت 
هذا الموضوع اهتماماً كبيرا في 

اآلونة األخيرة، وقد أوضح أنة من 
اجل الحصول على تراخيص إلنشاء 

مزارع سمكية يستوجب الذهاب لتسعة 
جهات حكومية من بينهم القوات 

المسلحة، فضالً عن أن الحصول 
على الترخيص قد يستغرق أكثر من 
سنه مما يؤدي إلي ملل المستثمر أو 
المزارع وترك المشروع مما يؤثر 

بالسلب علي إنشاء المزارع السمكية 
في مصر،وقد اقترح عبد الرزاق إنشاء 

مكتب واحد إلجراء كل المعامالت 
الخاصة بإنشاء المزارع السمكية من 
اجل تيسير الطريق أمام المستثمرين 
وفي نهاية هذا اللقاء قام أ.د/ محمود 
محمد المليجي بتقديم درع الجامعة 

لسيادته نظراً لجهوده المتفانية في مجال 
االستزراع السمكي وأفكاره المتعمقة 

والبناءة في هذا المجال.
كتب:عادل جمال- أسمهان محمد 

حجازي- شيماء جمال - ايمان صالح 
تصوير:سمر سامى .

المليجى يقدم درع الجامعة 
تقديًرللعلم والعلماء

فى إطار تقدير العلم والعلماء وعلي 
هامش مؤتمر الجامعة والصناعة التي 

تستضيفه جامعة المنصورة وبمقر 
قاعة المؤتمرات بكلية العلوم قام أمس 
األحد الموافق 8 مارس 2015 األستاذ 

الدكتور محمود محمد المليجى نائب 
رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة  بتقدير الجهود الذاتية 
لكل من األستاذ الدكتور صالح عبيه 

مدير مركز الصوتيات والمواد الذكية 
بمدينه زويل العلمية ، و األستاذ الدكتور 

محمد نبيل صبري مدير مركز النانو 
تكنولوجى بجامعه المنصورة ( بمنح كل 
من سيادتهم درع الجامعة شكراً وتقديراً 

على جهودهم المتميزة
كتبت : هدي ياسر سعد
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مؤتمر الجامعة والصناعة خطوة حثيثة نحو االرتقاء بمستقبل ريادة األعمال

في إطار حرص الجامعة علي استضافة األحداث الكبرى 
أقيمت فعاليات مؤتمر الجامعة والصناعة بجامعة المنصورة 

وبمقر كلية الهندسة المنعقد فى الفترة من 7 مارس حتى 9 
مارس2015.

فقد بدء المؤتمر في يومه الثاني علي التوالي بافتتاح أولى 
ندواته  والتي يتمحور عنوانها عن "ريادة األعمال" بحضور 
السيد سندر مؤسس شركة بى اى دى اكس  والدكتورة سالى 
المتولى رئيس قطاع االبتكار وريادة األعمال بمصر الخير.
وقد بدء السيد سندر خطابه باللغة االنجليزية موجها الشكر 

للحاضرين متحدثاً عن الجامعة ومدينة المنصورة ثم تحدث 
عن محاور رئيسة أثناء كلمته ومن أهم هذهصص المحاور 

كيفية البدء بعمل صغير وكيف تناقش حيثيات مشكالتك؟ 
ولماذا تريد أن تبدأ به وما فكرتك عنه؟ وكيف تجمع بين 

العمل والجامعة؟ وأعطى نفسه مثاال ًكرائد أعمال فى بداية 
رحلته العملية وكم كانت خبرته ضعيفة فى بداية األمر وبدء 
بعرض برنامجه الخاص بطرح أول تحدى وهو وجود 22 

مليون فقير وشاب عاطل يعانون من البطالة وعدم توافر 
فرص العمل، ثم استطرد حديثة متناوالً فكرة العمل بالواليات 

المتحدة ومعدله وحقيقة هذا العمل والعمل بين االنخفاض 
واالرتفاع.

كما أشار سيادته إلى أهمية العمل سواء داخل مصر او 
خارجها، ونوه إلى أهمية المؤتمر االقتصادي بشرم الشيخ 

وإلى أي مدى تشجع الحكومة رواد العمل الصغير وكشف عن 
معرقالت العمل بشكل عام والعمل الصغير بشكل خاص.

وفي إطار جلسات هذا اللقاء أشارت الدكتورة سالي المتولي 
رئيس قطاع االبتكارات وريادة األعمال  بجمعية مصر الخير 

إلي فكرة االجتماع بالتكنولوجيا وكيف تبدأ عملك الخاص كما 
أشارت الي أن مصر الخير فى بداية نشأتها مؤسسة خيرية 

عن طريق جمع التبرعات والصدقات وأنها تقدم المساعدات 
لحوالي ألف قرية تعانى من الصرف الصحي والفقر، فضالً 
عن البحث عن الحلول العاجلة للمشكالت التي تواجه الفقير 

وتحدثت عن تبنيها برنامج جديد من البرامج التى تقدمها وهو 
برنامج جسر ، وأوضحت أن هذا البرنامج له ثالث مكونات 

وهى المعمل وحاضنة األعمال التكنولوجية وشبكة االستثمار 
المجتمعي .

       وقد تم فتح باب المناقشة للحاضرين وتوجه احد 
الحاضرين بسؤاله عن طبيعة تصميم أعمال تناسب جميع 
الفئات؟ فأجاب السيد سندر أنة من الممكن تصميم أعمال 

تناسب جميع الطبقات الموجودة وكيفية االستفادة  الفئة الفقيرة 
. ثم تقدم أحد الحاضرين بسؤال عن طبيعة تفادى السلبيات 
الموجودة بالمجتمع وأجاب سيادته انه يجب على صاحب 

المشروعات الصغيرة االتجاه نحو االيجابية في العمل وتجنب 
السلبيات وذلك يساعدهم علي النجاح والتميز .

وفى ختام هذه الندوة قام السيد األستاذ الدكتور محمود 
المليجى نائب رئيس المؤتمر ونائب رئيس الجامعة لشئون 
خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسليم السيد سندر والدكتورة 
سالي المتولي درع شكر وتقدير من الجامعة، وأشار في 

الختام إلي أن الجامعة تخطو خطوات حثيثة نحو االرتقاء 
بالجانب الصناعي والتوجه نحو التعليم وريادة األعمال وتبني 

المشروعات الصغيرة.
كتبت: حسناء عبد الغنى الشهاوى
    / إيهاب عبد الرحمن السيسى.

تكريم وأي تكريم

مليجى يكرم مهندسي شركة 
مايكروسوفت.. ويؤكد)إحنا هنا عشان 

نساعدكم(

قام الدكتور محمود المليجى  نائب 
رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة  بتكريم العديد من 
مهندسى شركه ميكروسوفت في 

إطار اللقاء الذي عقد األحد الموافق 
8 مارس 2015 ضمن فعاليات 

مؤتمر الجامعة والصناعة وذلك بمقر 
كليه الحاسبات والمعلومات بمبنى 

المؤتمرات قاعه 1 الدور االول فى 
تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا 
فى حضور العديد من السادة أعضاء 
هيئة التدريس وطالب الكلية ؛ وذلك 

لمجهوداتهم التي يقدمونها لمؤتمر 
الجامعه والصناعه , كما كرم ايضا أ 
. د / شريف بركات, مؤكداً على ان 
جميع العاملين بالجامعه موجودون 

لمساعده الطالب لالستمرار فى 
حياتهم العمليه على النحو السليم .

كتب :خالد احمد عيسى

نبيل صبري:النانو تكنولوجي أمل جديد ومستقبل مشرق.
فى إطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الجامعة 

والصناعة بجامعه المنصورة عقدت كلية العلوم أمس 
األحد 8 مارس 2015 ندوة يرأسها األستاذة الدكتورة 

عزة إسماعيل عميد الكلية  يدور موضوعها عن النانو 
تكنولوجي حيث استضافت األستاذ محمد نبيل صبرى 
مدير مركز النانو تكنولوجي حيث تحدث سيادته عن 

الميكرو والنانو تكنولوجي وماذا يمكن أن يقدم ؟
وقد ذكر سيادته عدة محاور أساسية من أهمها كيف 

نشأت النانو تكنولوجي ومجال عمله وقد ذكر أن أول 
من حصل على جهاز printent electronics هو 

مركز النانو تكنولوجي بجامعه المنصورة ولكن من 
الصعب إمكانية تشغيله حاليا وشدد علي ضرورة 
وجود متخصصين فى مجاالت أخرى كالكيمياء 

والهندسة .
كما أكد سيادته علي أهمية ترشيد الطاقة وقد ذكر أن 

هناك حاليا تعاون بين المركز النانو تكنولوجي ومركز 
الكلى اإلنشاء كلى صناعية حيث يوجد من العلم 

واإلمكانيات ما يوفر ذالك.
كما قام بعرض نموذج لمركز النانو تكنولوجى بجامعه 

المنصورة وأشار فى نهاية حديثه أن تكنولوجيا النانو 

ليست غدا بل اليوم وغدا
وتتسم بإمكانياتها الهائلة لمعالجه المشكالت اليومية 
كما أنها تحتاج إلى جهود الجميع ال سيما الباحثون 
المستهدفون وضرورة التعاون البناء والعمل بروح 

الفريق لالرتقاء نحو المستقبل المشرق.ً

كتبت هدى ياسر سعد 
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الحديدي : أزرع الطموح وأقدم مشاريع وساحة عمل من أجل الشباب.

نواجه تحديات كبري في مجال المخلفات والعوادم النسجية.

فى اطار المحافظة على البيئة 
والقضاء على المخلفات واستغالل 

العوادم قامت كليه العلوم بإستضافه 
االستاذ الدكتور عادل محمد 

الحديدي األستاذ بهندسة المنصوة 
أمس 8/3/2014 في إطار مؤتمر 

جامعة المنصورة  بعنوان"الجامعة 
والصناعة" تحت رعاية الرئيس 

عبد الفتاح السيسي .
وقد أكد الحديدي علي أنه يسعي 
لزراعة الطموح وأسعي لتقديم 

مشاريع وساحة عمل يستفيد منها 
الشباب.

وقد أشار سيادته إلي أن المالبس 
منتج هندسي محدود العمر واوضح 
أننا ال نمتلك الوعى الثقافى الملبسى 

الكامل.

وأشار إلى أن مايهتم به العالم 
اآلن هو جودة الحياة والدفاع 

واألمن القومى وكذلك المعلومات 
وتكنولوجييا االتصال وذكر أن 

هناك على مايقرب من 19 تحدى 
يواجه االنسان المصرى على وجه 
الخصوص كما وضع عدة محاور 

أساسية من أهمها نظرية اإلنتاج 
الزراعى ومعايير اختيار موضوع 
الدراسة وكذا التحديات التى تواجه 

الصناعة المختارة، وكذا أهمية 
التعريف بالمشكله وكيفية تقديم 

حلول لها والنتائج المتوقعه، وقد أكد 
على ضروررة استخدام األسلوب 

العلمى في سبيل التغلب علي 
اشكالية زيادة العوادم النسبيه فى 
مصر وأخيراً ذكر نقاط الضعف 

والقوة والتهديدات التى تؤثر على 
صناعة المنسوجات بصفة عامة.

كما أدلى سيادته ببعض التوصيات 
الهامة كإنشاء مثلث صناعات البقايا 

والنفايات النسجية الصلبة غير 
المرتجعه للتشغيل، وكذا ضرورة 

إنشاء بورصة إلدارة العوامل 
النسبية.. 

كتبت :هدى ياسر سعد 

نحو اقتصاد أخضر
الشيخ: البنية التحتية ..اإلنتاجية...نظام ابتكاري وطني أهم دعامات االقتصاد الناجح  

    
استضافت جامعة المنصورة اليوم بمؤتمر الجامعة والصناعة األحد الموافق 8 مارس2015 في تمام الساعة الواحدة 
ظهراً الدكتور أمير طاهر الشيخ المتحدث باسم الكلية الفنية العسكرية حيث تحدث في محاضرة ألقاها تحت عنوان" 

نحو اقتصاد أخضر" ركز خاللها علي دور  القوات المسلحة واإلنتاج الحربي البارز في الصناعة واستطرد في 
حديثة مشيراً إلي ضرورة التركيز علي التفاعل االستراتيجي؛ نظام االبتكار الوطني وسياق اإلنتاجية ،وعالقة الدخل 

العالمي بمعدل التلوث البيئي.
 كما صرح سيادته قائالً بأنه ليس هناك نظام يتوافق مع ما تريده الدولة رغم وجود النظامين االشتراكي والرأسمالي، 

مشيراً إلي أن البيت المصري للتكنولوجيا هو بيت العمل الذي يحشد ويوجه الموارد نحو اقتصاد اخضر قائم على 
ثالث مراحل هي أهم دعامات االقتصاد الناجح هي)البنية التحتية – اإلنتاجية- بناء نظام ابتكاري 

وطني(.
كتبت: أمينه مجدي شرشيره

صالح عبية : ضرورة التعاون بين مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة 
المنصورة

فى  إطار االهتمام بالتكنولوجيا والصناعة نظمت 
جامعة المنصورة مؤتمرها االقتصادي األول 

"الجامعة والصناعة" المنعقد في الفترة من 7-9 
مارس 2015، فقد استضافت كلية العلوم بعض 
من العلماء فى مجال تخصص النانو تكنولوجى 
ومن بينهم األستاذ الدكتور صالح عبية- مدير 
مركز الصوتيات والمواد الذكية بمدينة زويل 

للعلوم والتكنولوجيا، حيث أكد على أهمية التعاون 
بين مدينة زويل وجامعة المنصورة والجامعات 

المصرية والحكومية األخري لدعم العالقة 
بين مجال التعليم وتطبيقاته المختلفة في مجال 

الصناعة.
وقد أوضح سيادته مناقشاً العديد من النقاط من 

أبرزها كيف تأسست مدينة زويل العلمية وأهدافها 
، واستطرد في حديثه مؤكداً علي ضرورة بناء 

روح المبادرة، وكذا أهمية االهتمام بتلك النقطة لما 
لها من أهمية فى بناء الشخصية وروح الفريق وقد 

ذكر ان هناك عدة معامل بحثية من أهمها معهد 
حلمى للعلوم كما لفت االنتباه إلى أنه من المعاهد 

المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية فائقة الجودة. 
وفى نهاية حديثه شدد على أهمية العمل على 

تصوير دقيق باستخدام الليزر وعلم الفوتونات 

للقرن العشرين والقرن الواحد والعشرين 
واهم تطبيقاتها، كما قدم سيادته أبرز الحلول 

التكنولوجية المبتكرة في مجال الصناعة وتزويدها 
بأحدث االبتكارات، وقد تم تنظيم هذا العمل 

بالتنسيق مع الدكتور أحمد زويل ومساعدته فى 
تنميه هذا االبتكار البحثى وفى الختام وجه شكرة 

للجامعة وقيادتها وجميع القائمين علي هذا المؤتمر 
الذي يجده ليس جديدا علي جامعة المنصورة 
باعتبارها سباقة نحو التطور والتقدم في كافة 

المجاالت. 
اميرة محمد سعد

مؤتمرات الصناعة وامتيازات 
ميكروسوفت ...عرض مستمر.

كتب :خالد أحمد عيسى 
قام المهندس أحمد سنجاب أحد ممثلي شركه 

ميكروسوفت وخريج كليه الحاسبات والمعلومات 
جامعه المنصورة دفعة2012 بعرض نظام تشغيل 

جديد لدى شركه ميكروسوفت على طالب كليه 
الحاسبات والمعلومات فى تمام الساعه العاشره 

صباحا فى كليه الحاسبات والمعلومات بمبنى 
قاعات المؤتمرات مدرج 1 الدور االول لمساعده 

الطالب على الخوض فى مجال التكنولوجيا 
ورسم طريق العمل لمن يرغب العمل لدى شركه 

ميكروسوفت , وقد تم تكريمه من قبل االستاذ 
الدكتور / محمود المليجى نائب رئيس الجامعة 

لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مجهوداته 
في توجيه الطالب وإثراء خبراتهم في المجال 

التطبيقي ونقل الخبرات العملية لهم .
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كتب :محمد مصطفى الحمادى 
"إذا كنت في جامعه المنصورة فأنت اآلن فى مسرح 

مفتوح لكل ما هو يتعلق بالتنمية  سواء  أكانت 
تنمية علمية أو بحثية أو ابتكارية أو تدريبية أو 

تنميه صناعية , فهذا هو حجر األساس محور هام 
في مؤتمر "الجامعة والصناعة " الذي يقوم على 

تبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات الصناعية 
في العديد من المجاالت وذلك من خالل بيئة بحثية  

إنتاجية  لما يحقق  تنميه اقتصادية قومية وتحقيق 
الترابط بين الباحثين ورجال األعمال والصناعة 

تكريم من يستحق تكريمه
في مجال التكنولوجيا الحديثة لشركه ميكروسوفت 
فقد كرم العديد من المهندسين العاملين لدى شركه 

ميكروسوفت من قبل األستاذ الدكتور محمود محمد 
المليجى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة بتكريم كل من م / احمد سنجاب , م/ عبيد 
عاطف  , م / مصطفى رسالن ,م/ عادل عبد الحميد 

ومنحهم درع المؤتمر تأكيداً على مجهوداتهم في إتمام 
هذا المؤتمر على أكمل وجه

ثم كرم األستاذ الدكتور / شريف بركات بكليه 
الحاسبات المعلومات, وسأل الدكتور المليجى الطالب 

" انتوا فاهمين يا والد " فأجاب الجميع " ايوه يا 
دكتور" مما يعكس خبرات الطالب ومدى استفادتهم و 
تواصلهم مع البرامج التى تقدمها الجامعة من جهة  و 

التطبيقات التكنولوجية الجديدة التى تعرض لها فعاليات 
المؤتمر مما يجعلهم على قدم و ساق لمجابهة متطلبات 

سوق العمل. 
البداية

كانت االنطالقة من كلية الحاسبات والمعلومات في 
مبنى قاعه المؤتمرات بالدور األول مدرج 1 , حيث 
أقيمت ورشه عمل فى تمام الساعة العاشرة صباحا 

يحاضر فيها المهندس / أحمد سنجاب " خريج 
كليه الحاسبات والمعلومات جامعه المنصورة دفعه 

2012 " وهو يعمل لدى شركة ميكروسوفت , وبدأ 
كالمه بالمقارنة بين ويندوز 10 وباقي نظم التشغيل 
القديمة والحديثة وإظهار مميزات ويندوز 10 التى 

تدفعه للتميز بين نظم التشغيل المختلفة فى سوق نظم 
التشغيل العالمية , ثم شرح مراحل تطور نظم التشغيل 
, حتى وظلت طائره نظم التشغيل الحديثة لدى شركه 

ميكروسوفت بنظام تشغيل جديد اال وهو " ويندوز 10 
"

مميزاته ويندوز 10
رجوع قائمه start menu  التى لم تكن   •

موجوده بويندوز 8 
نظام التشغيل DOUS  لتأكيد االكواد   •

control server
تغيير شكل الويندوز على حسب الجهاز الذى   •
يتم التشغيل منه مثال الالب توب والتابلت , فقد يتغير 

شكل هذا النظام على حسب الجهاز
تنفيذ األوامر وحساب الوقت ومساعده   •

الشخص المستخدم كصديق مرشد , مثال اذا كنت تريد 
السفر فى ميعاد معين سوف يخبرك هذا النظام هل 

ستصل فى ميعادك ام ستصل متأخر.
." browser " يحتوى على متصفح جديد  •

يشغل جميع االجهزه .  •

امكانيه االتصال مع االجهزه مع بعضها   •
البعض وأجهزه مع أجهزه أخرى .

اتصال جهاز الحاسب بالجهاز الشخصي.   •

التفاعلية
التفاعلية بين المحاضر والمتلقي أصبحت ضرورية 

اآلن لتحقيق فهم صحيح للمتلقي ومن هذا المنطق 
أجاب المهندس سنجاب على العديد من الطالب الذين 
وجهوا إليه أسئلة في هذا السياق ومنها كيفيه استخدام 

هذا النظام على العديد من االجهزه؟ وكيفيه توجيه هذا 
النظام فى مساعده مستخدميه؟ , وما هى العالقة بين 

حجم السعه الداخلية للجهاز المستخدم وسرعه الجهاز 
المستخدم؟، حيث أجاب المهندس وأوضح فى إجابته 

أن نقل وسرعه الجهاز تتوقف على العديد من العوامل 
ومن أهمها الكابل.

وفي اطار ما سلف ذكرة لم تنتهي مساعدات شركه 
ميكروسوفت للتنمية واالبتكار ودورها في توجيه 

شباب الحاسبات وفتح أسواق العمل أمامهم بعد التخرج 
بشروط تحددها الشركة لالرتقاء بالكفاءات ووضعها 

علي الطريق الصحيح. 
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