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 والنقل البحرى ااألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجي

 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 

-  عشر الرابعجتماع محضر اإل -
 للجنة االستشارية للصناعة

INDUSTRIAL ADVISORY COMMITTEE 
 

 27/5/2010الخميس  :التاريخ
 ظهرًا 13.30صباحًا إلى  11.00 :التوقيت
 بمبنى كلية الهندسة و التكنولوجيات بالدور الثالث قاعة المؤتمرا :المكان

 اإلسكندرية -أبو قير 
 

 
 
 : السادة من الصناعة)  أ (

 الوظيفة االسم م
 / المهندس  1

 أسـامة الجناينـي 
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 أبو قير –لشركة اإلسكندرية لألسمدة 

 / المهندس الدكتور  2
 اعيل عثمانمإس

 ر مستشارى مجموعة شركاتكبي
 عثمان أحمد عثمان 

 /  المهندس الدكتور 3
 محمود عيسى

 مجلس إدارة رئيس 
 المعهد القومى للجودة

 / المهندس  4
 رجب السيد على 

 نتدبموالعضو ال رئيس مجلس إدارة
 شركة مصر لصناعة الكيماويات

 / المهندس  5
 محمد محمود العربي

 المنتدبرئيس مجلس اإلدارة والعضو 
 والكباري لطرقلشركة النيل العامة 

 / المهندس الدكتور  6
 إسماعيل العادلى

 مجلس إدارةرئيس 
 المكتب االستشارى اإلفريقى

 / المهندس  7
 ) السابق( فريقا شمال أ رئيس هيئة اللويذز بمصر ودول محمد توفيق نصر 

 /المهندس 8
 أحمد الفولى

 مديـر عـام
 ن للحلول المتكاملةإنكو -سولينتك شركة 

 الحاضرون
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 الوظيفة االسم م
 / المهندس الدكتور  9

 فؤاد كتكوت
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 شركة مواد الصباغة والكيماويات
 /  الكيميائى 10

 أسامة أحمد فؤاد 
 )االسبق (  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 ) سيدبك( تروكيماويات سيدى كرير للبشركة 

 / المهندس  11
0Bحسن زكى 

 رئيس مجلس إدارة 
 شركة تك للهندسة والمقاوالت

 / المهندس  12
 شريف هدارة 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 الشركة المصرية األلمانية للمضخات

 / المهندس  13
 جابر متولى مرسى

 )األسبق(قطاع تشغيل وصيانة وتنفيذ اإلسكندرية والوجه البحرىرئيس 
  االتالشركة المصرية لالتص

 /  الكيميائى 14
 حسن محمود حسن

 )سيدبك(مساعد رئيس شركة سيدى كرير للبتروكيماويات 
 أشرف بهاء الدين النقلى/ الكيميائىالسيد  نائبا عن

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 / المهندس  15
  مدير عام الشركة المصرية العالمية للسيارات طاهر شاهين 

 / المهندس  16
 ء الدين عباس محمد عال

 مدير عام 
 المكتب االستشارى للهندسة الميكانيكية 

 /  المهندس 17
 حامد حامد محرم 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة للمشروعات 
 PMSشركة خدمات البترول البحرية 

 / المهندس  18
 عادل محمد سعيد 

 )سوميد(الشركة العربية ألنابيب البترول  –مدير عام السالمه 
 شامل حمدى/ المهندسالسيد  عن  نائب

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 /  المهندس 19

 أشرف قرنى
 ندزلويس فرنا/ المهندسالسيد   نائبا عن

 العضو المنتدب
 العامرية لألسمنتشركة ل

 /  المهندس 20
  طارق عبد الجليل

 سيد أبو الدهب /المهندسالسيد   نائبا عن
 ت الشركة المصرية لالتصاال

 رئيس قطاع مناطق االسكندرية

 
 :مجلس الكلية  ) ب(

 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا    عزيز عزت/ د.أ )1
 لعالقات الصناعيةلمساعد العميد   محمد سعد رسالن./ د.أ )2
 مساعد العميد لشئون التعليم   مصطفى حسين./ د.أ )3
 مساعد العميد لشئون الطالب   محمود أبو زيـد./ د.أ )4
 مساعد العميد لشئون ضمان الجودة   درويشعلي ال./ د.أ )5
 لعالقات الدولـيةلمساعد العميد    ياسـر جابـر./ د.أ )6
 مساعد العميد للشئون الفنيـة  إيهاب القصاص./ د.أ )7
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 رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى   عباس يحيى . / د.أ )8
 تصاالترئيس قسم هندسة اإللكترونيات واال  درويش عبد العزيز/ د.أ )9

 رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية  عالء عبد الباري/ د.أ )10
 اآلليرئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم نائباعن    أحمد لطفى./ د.أ )11
 رئيس قسم هندسة التشييد والبناء  وائل كامل./ د.أ )12
  رئيس قسم الهندسة الميكانيكية  أحمد فاروق الصفطي./ د.أ )13
 )باإلنابة( رئيس قسم الهندسة البحريـة  عمرو علي حسـن./ د  )14
  )باإلنابة(رئيس قسم هندسة الحاسب   محمد سعيد ابو النصر/ .د )15
 )باإلنابة( رئيس قسم الهندسـة الصناعيـة   خالد الكيالنى./ د )16

 
 :األساتذة الزائرون بالكلية) ج  ( 

  رشـدي حـمودة/ د.أ )2(   صادق كساب/ د.أ )1(
 رزيقه سهير /.د.أ )4(  محمد عباس قطب/ د.أ )3(
 محمد جمعه/ .د.أ) 6(  محمد طعيمه/ د.أ) 5(

 
 
 
 
 
 
 

 الندوةموضوع 
 

 "إدارة المخاطر في المشروعات الصناعية والبترولية " 
 

 :اإلجراءات
 .وصول السادة أعضاء اللجنة .1
ق�ات الص�ناعية   د عميد كلية الهندسة والتكنولوجي�ا للعال عمسا...  محمد سعد رسالن /األستاذ الدكتوركلمة  .2

حيث رحب بالسادة الحضور ثم رحب بانضمام أعضاء جدد لعض�وية اللجن�ة وأش�ار إل�ى أهمي�ة وج�ود       
الت�ي تق�وم بتوظي�ف خريج�ي      وس في عدة اتجاهات منها استقصاء رضاء الجه�ات لماللجنة وتأثيرها الم

ة باالض�افة إل�ى إش�راك    التطوير المدروس والمستمر للمناهج التعليمية بناء على توصيات اللجنوالكلية 
من رجال الصناعة ف�ي االش�راف عل�ى مش�روعات التخ�رج وتنفي�ذ األج�زاء المعملي�ة         الكوادر المتميزة 
واالشتراك في لجان مناقشة مشروعات التخ�رج وف�ي االش�راف     بالشركات الصناعية لهذه المشروعات

 .المتعلقة بمشاكل صناعيةعلى مشروعات الدبلوم وبحوث الماجستير 
ث�م ق�دم    العمل�ي لطلب�ة الكلي�ة،    اللجن�ة ل�دعمهم الكلي�ة ف�ي ت�وفير ف�رص الت�دريب       الس�ادة أعض�اء   ش�كر  ثم 

 .محاضر الندوة...  محمد توفيق نصر/ للسيد المهندسالسيرة الذاتية 
حي��ث رح��ب بالس��ادة الحض��ور وأش��ار إل��ى أن   عمي��د الكلي��ة...  عزي��ز ع��زت/ األس��تاذ ال��دكتوركلم��ة  .3

عن��د إع��داد الخط��ة االس��تراتيجية  ص��درها اللجن��ة ث��م أخ��ذها ف��ي االعتب��اراآلراء والتوص��يات الت��ي ت
للكلية وأضاف سيادته إلى أن الخطة البحثية للكلية تعتمد على الميزة التنافس�ية المتمثل�ة ف�ي وج�ود     
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التع�اون البن�اء م�ن الس�ادة     المعامل الحديثة والمتطورة وإلى العالقة الوثيقة مع الصناعة متمثلة في 
 .لجنةأعضاء ال

وأشار سيادته إلى أن األكاديمية أحد المنظمات المتخصصة بالجامعة العربي�ة وتتمي�ز ب�أن اإلدارة     
 .العملية التعليمية بالكليةوتطوير لدعم  العليا لديها القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها بسرعة

ومساعد عمي�د لش�ئون    وأضاف سيادته بأن الكلية لديها اآلن منصب مساعد عميد للعالقات الدولية
، وتق��وم الكلي��ة حالي��ا باإلع��داد للتق��دم إل��ى الهيئ��ة القومي��ة لض��مان ج��ودة التعل��يم          ض��مان الج��ودة 

باإلض�افة إل�ى أن�ه ج�اري حالي�ا       ABETواالعتماد ،وإلى مجلس الهندسة والتكنولوجيا األمريك�ي  
مم�ا يعك�س م�دى     بريطاني�ة اتخاذ االجراءات لتجديد االعتماد من هيئ�ة المعاه�د الهندس�ية المهني�ة ال    

 .ثقة المؤسسات الدوليـة في النظام التعليمي ومخرجاته بالكلية
وأضاف سيادته إلى أن قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئ�ي ق�د ت�م تجدي�د اعتم�اده م�ن المعه�د        

، وه�و م�ن أعل�ى جه�ات     )الج�زء األول ، والج�زء الث�اني   ( RIBAالملكي للمعماريين البريط�انيين  
 .تماد في العالم في تخصص الهندسة المعماريةاالع

 
مساعد عميد الكلية للعالقات الدولية بتقديم ع�رض مختص�ر ع�ن    ..  ياسـر جابر/ األستاذ الدكتورقام  .4

االج��راءات الج��اري اتخاذه��ا للحص��ول عل��ى اعتم��اد المجل��س األمريك��ي للهندس��ة والتكنولوجي��ا          
ABET. 

 

المخ���اطر عموم���ا ، وف���ي   إدارة لق���اء محاض���رة ع���ن بإ محم���د توفي���ق نص���ر / الس���يد المهن���دسق���ام  .5
 .المشروعات الصناعية والبترولية خصوصا

الت�ي ه�ي عب�ارة ع�ن أص�ول      " اإلدارة المتكامل�ة لألص�ول  "وقد استهل سيادته المحاضرة بتعري�ف   
وإدارته�ا   إنشائية ونظم ومعدات صناعية سواء ك�ان المنش�أ ص�ناعي أو س�فينة أو منش�آت ش�اطئية      

، ا إل�ى التكلف��ة المثل�ى م��ع األخ�ذ ف�ي االعتب��ار العوام�ل البيئي��ة والس�المة المهني��ة      بص�ورة تص�ل به��  
 :وذكر سيادته  النقاط اآلتية

  قادرة على أداء وظيفتها، وفي نفس الوقت ق�ادرة عل�ى الوص�ول إل�ى مس�توى      يجب أن تكون األصول
 .األمان

 تطلب إدارة األصول اآلتيت: 
 .التخطيط -
 .البحث والتحليل -
 .حل األمثلالوصول لل -

تل��ي ذل��ك تعري��ف اإلدارة  ،كنم��وذج ث��م ع��رض س��يادته دورة إدارة األص��ول ف��ي مؤسس��ة ص��ناعية
المتكامل��ة ، والت��ي  الم��ردود اإليج��ابي ل��الدارة المتكامل��ة ف��ي مص��نع كمث��ال ث��م تط��رق إل��ى     الفني��ة

 :تتلخص في اآلتي
 .توقع توقف العملية الصناعية -
 .تقليل عدد مرات توقف العملية الصناعية -
 .تجنب توقف العملية الصناعية -
 .التكاليف المثلى للتفتيش والمراجعةتقدير  -
 .مباشرة باألنشطة تقدير المخاطر المتعلقة -

 
 
 
 
 :، والتي تتلخص في اآلتيأسس أنشطة اإلدارة المتكاملة ثم وضح سيادته 

 .تجميع البيانات ومراجعتها وتحليلها -
التكام����ل واألداء ومراجع����ة المخ����اطر  التط����ور االس����تراتيجي وال����ذي يش����مل تعري����ف أنش����طة  -

 .والمسئوليات الملقاه على عاتق جميع األطراف ثم إصدار تقرير ومواصفات 
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 .المتوقعة ريوهاتتفعيل كل السينا -
والتقري��ر ث��م التوص��يات وتفعي��ل وإدارة أي أنش��طة ي��ل البيان��ات لوتش��مل تح ورد الفع��ل المراجع��ة -

 .العملية الصناعيةثم تحديث البيانات ، يلي ذلك بدء  ثانوية
 

ث��م تح��دث س��يادته ع��ن تكام��ل الخ��دمات المتع��ددة االتجاه��ات للمش��روعات الص��ناعية خ��الل مراح��ل  
التص�ميم واالنش��اء، والتركي��ب وب��دء تج�ارب التش��غيل ، ث��م التش��غيل الفعل�ي م��ع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار    

 .الخ...  موقع المشروع هل هو على الشاطىء أو في البحر أو تحت البحر، أو تحت األرض
دارة هندسة الص�دأ ، ث�م اإلدارة المتكامل�ة    إل شرحاسيادته  قدموكأمثلة حية لعملية االدارة المتكاملة  

الت���داول  ومع���داتألوعي���ة الض���غط ف���ي المص���انع واإلدارة المتكامل���ة للمنش���آت وخط���وط األنابي���ب 
أعم���ال اإلنش���اء وخالف���ه، وأنظم���ة الس���المة وأنظم���ة الكهرب���اء وال���تحكم و  شن���االميكانيكي���ة م���ن أو

 .الخ... أو تحت األرض والتشغيل تحت مياه البحر
 .ثم لخص سيادته بنود اإلدارة المتكاملة في أي عملية صناعية

 
 :، والتي تتلخص في اآلتياإلدارة المتكاملة نظمتفعيل  أهميةوتطرقت المحاضرة إلى 

 .أحد متطلبات السوق -
 .معدل أعلى للتشغيلتعطي  -
 .لة األمد وكبيرة الحجمعقود طويتوفر  -
 .استراتيجية متمثلة في عالقة وثيقة مع العمالء وتوقع ابتدائي للفرص األخرىتؤدي إلى خدمات  -
 

وف��ي النهاي��ة ش��رح مث��ال ح��ي ع��ن عملي��ة إدارة    وقي��اس األداء تس��جيل  موض��وعس��يادته  تن��اولث��م 
 :ةواختتمت المحاضرة بالتوصية اآلتيـ هاوالتحكم في ها، وتقديرالمخاطر

  
تعريف المخاطر وتقديرها والتحكم فيها ومراجعتها ليست واجب ي�ؤدى ث�م ي�تم نس�يانه بع�د ذل�ك، ولك�ن        " 

وإدارة  .يجب تس�جيل المخ�اطر بدق�ة حت�ى ل�و كان�ت بس�يطة وتق�دير أض�رارها ونتائجه�ا وال�تحكم فيه�ا            
 ." مؤسسةالمخاطر من األنشطة المستمرة والتي يجب مراجعتها بصورة دورية من كل عناصر أي 

 
 
 
 
 
 :المناقشات

 . أسامة الجنايني/ السيد المهندس المناقشة افتتح ) 1(
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

 لشركة اإلسكندرية لألسـمدة
ذات أهمية خاص�ة ف�ي    وتصبحة في كل العمليات الصناعية موجود حيث ذكر سيادته أن المخاطر

م��ن  وإدارته��ا ويج��ب أن ي��تم التعام��ل م��ع المخ��اطر ، ت التحويلي��ة والص��ناعات البترولي��ةالص��ناعا
س�ومات التنفيذي�ة ث�م    ات ثم في مرحل�ة الر التصميمإعداد مع بدء  مشروع أيي أللى والمراحل األ

 .وبعده بداية التشغيل حتىفي مرحلة اإلنشاء والتركيبات ، 
ا تح�ول ه�ذا   قسم ف�ي ش�ركات الص�ناعات التحويلي�ة يس�مى قس�م الص�يانة، وحالي�         وقديما كان يوجد

 :إدارة األصول المتكاملة مهمتها القسم إلى إدارة كبيرة تسمى
 .تجميع مستندات الفحص للمعدات -
 .حسن اختيار قطع الغيار والمواد المستخدمة في العملية الصناعية -
 .يارسالمة توريد قطع الغ التأكد من -
 .الوقائي شالتفتي -
 ترتيب أولوية االحتياجات -
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ت�دريب األف�راد عل�ى أعم�ال إدارة     وخذ في االعتبار العنصر البشري، األ بضرورسيادته  وأوصى 
وأش�ار إل�ى أن أعم�ال الت�أمين عل�ى األعم�ال       ستوى القائمين على أعمال الص�يانة،  المخاطر ورفع م

 . وإسلوب إدارتهايرتبط بتقدير حجم المخاطر، 
يتطل�ب  لكام�ل للمخ�اطر   واختتم سيادته أنه يجب أن تق�در المخ�اطر بص�ورة مقبول�ة حي�ث أن المن�ع ا      

 .تكلفة عالية
 
 . عمر رجب السيد علـي/ السيد المهندس تحدث )2(

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب     
 .لشركة مصر لصناعة الكيماويات

إلى أن صناعة الكيماويات بها مخاطر كبيرة ، ويب�دأ تجن�ب ه�ذه المخ�اطر م�ن      سيادته  أشارحيث 
 يم��ا يتعل��ق بأنظم��ة الكهرب��اء وأوعي��ة الض��غط والس��وائل،    التص��ميم وخاص��ة ف التخط��يط ومرحل��ة 
به�ا  الت�ي  وتط�وير المواق�ع    عموم�ا  ويجب االهتمام بالت�دريب عل�ى التعام�ل م�ع المخ�اطر      وخالفه،

بالكلي�ة بزي�ارة الش�ركة م�رة ك�ل      أعض�اء هيئ�ة الت�دريس    خطورة محتملة، واقترح سيادته أن يق�وم  
 دتص�ورها عن�   مليس�هل عل�يه  وب حلها في موقع العمل، وأسلالفعلية إسبوعين ليقفوا على المشاكل 

 .بتدريسها القيام
 
 

 
 
 . شـريف هـدارة/ المهندس للسيد أعطيت الكلمة  )3(

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب     
 ).إحدى شركات وزارة البترول(للشركة المصرية األلمانية للمضخات 

في خليج المكسيك، وذكر أن�ه ق�د ت�م     British Petroleumالـ شركة مشكلة سيادته  تناولحيث 
والحل�ول  كله�ا ب�اءت بالفش�ل حت�ى اآلن      ولك�ن اليقاف التسرب البترول�ي ،  تجربة أربعة محاوالت 

اللج�وء إل�ى    وأوصى سيادته بض�رورة ، للمشروع تدخل ضمن موضوع اإلدارة  التي تم اقتراحها
 .الناحية الفنية لحل هذه المشكلة

 

 . أسامة أحمد فؤاد/ ائيالسيد الكيميتحدث  )4(
 ).األسبق(رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب     

 ).سيدبك(سيدي كرير للبتروكيماويات لشركة 
عناص��ر إدارة المخ��اطر ف��ي ص��ناعة  تن��اولق��د   أس��امة الجن��ايني/ الس��يد المهن��دسأش��ار إل��ى أن حي��ث 

ض�رورة تط�وير أنظم�ة إدارة    تطبيقه تماما في الص�ناعات البترولي�ة وطال�ب ب   األسمدة وهو ما يتم 
وذلك بط�رح مق�ررات   المخاطر حيث أن الحوادث ما زالت تحدث ويجب التركيز على الخريجين 

 .المخاطرالعاملين إلدارة مثل هذه  تدريبالسالمة المهنية، باإلضافة إلى  عن
 

 . عزيز عزت/ السيد األستاذ الدكتورعلق  )5(
 .عميد كلية الهندسة    

يج�ب التوج�ه إل�ى اإلدارة العلمي�ة ف�ي معالج�ة        م�ن أن�ه   ش�ـريف ه�دارة   / لمهن�دس الس�يد ا  على ما ذكره
 .المشاكل الناتجة عن المخاطر

 

 . محمد سعد رسالن/ األستاذ الدكتور أضاف )6(
 مساعد عميد الكلية لشئون العالقات الصناعية    

ع�ن الس�المة    أن معظم المقررات الت�ي ي�تم تدريس�ها بالكلي�ة ف�ي الس�نوات النهائي�ة تتض�من أج�زاء         
 .والصحة المهنية

 

 . محمود عيسـى/ السيد الدكتور المهندس تحدث )7(
 رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة    

بش��كل ع��ام، ولك��ن الص��ناعات البترولي��ـة به��ا   مفق��ودةذك��ر س��يادته أن ثقاف��ة إدارة المخ��اطر حي��ث 
وال تظه�ر ه�ذه    أوعية الض�غط   تصنيعمخاطر عالية ال يمكن إهمالها تتمثل في المواد الداخلة في 
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العيوب إال عندما تح�دث حادث�ة، وأش�ار س�يادته إل�ى أن ك�ل نظ�م إدارة المخ�اطر ال تمن�ع بالكام�ل           
 .المخاطر ولكن تقللها

ه��ذا الموض��وع ف��ي حاج��ة إل��ى توعي��ة وخاص��ة ف��ي الص��ناعات البترولي��ة        أن أض��اف س��يادته   و
 .ذائية التي بها مخاطر عالية أيضاوالصناعات الغ

 . حسـن محمود حسن/ السيد الكيميائيلق ع )8(
  )سيدبك( شركة سيدي كرير للبتروكيماوياتمساعد رئيس     
 .للسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة    

إلى ضرورة قيام طلبة الكلية بزي�ارات ميداني�ة للمص�انع للتفاع�ل م�ع الص�ناعة       سيادته  أشارحيث 
 .غير كافية شهريب التي تقررها الكلية لمدة أن فترة التدر حيثوقضاء فترات تدريب ، 

 

 . عزيز عزت/ السيد األستاذ الدكتورعلق  )9(
 .عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا    

م��ن الص��ناعة   يا ي��دعى إليه��ا ك��وادر  عذك��ر س��يادته أن الكلي��ة ت��نظم محاض��رة عام��ة إس��بو     حي��ث 
ج ومش�روعات ال�دبلوم   في اإلشراف عل�ى مش�روعات التخ�ر    الكوادرباإلضافة إلى مشاركة هؤالء

 .ومناقشتها
 

 . اسماعيل عثمان/ السيد الدكتور المهندستحدث  )10(
 ).السابق(رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب     

 .وكبير مستشاري مجموعة شركات عثمان أحمد عثمان
مك�ن  تؤخذ في االعتبارعند القي�ام بتنفي�ذ أعم�ال إنش�ائية ، ولك�ن ال ي      المخاطرذكر سيادته أن حيث 

، والبد م�ن أخ�ذ مخ�اطر محس�وبة ف�ي أي أعم�ال        كثيرا منع تلك المخاطر تماما ألن ذلك سيتكلف
 .مثل هذه المشروعات إنشائية حتى ال تتأثر اقتصاديات

 

 . جابر متولي مرسي/ المهندستحدث  )11(
 )األسبق( رئيس قطاعات تنفيذ وتشغيل وصيانة االسكندرية والوجه البحري    
 .ية لالتصاالتالشركة المصر    

مه�م ف�ي جمي�ع الص�ناعات وف�ي الخ�دمات أيض�ا، وأش�ار         المخ�اطر   موضوع ذكر سيادته أنحيث 
 .م��ن الص��ناعات البترولي��ة%  50م��ن الص��ناعة ف��ي مص��ر، و  % 40إل��ى أن االس��كندرية تض��م 

المخ�اطر ف�ي مج�ال     وأعطى مث�ال ع�ن  كبيرة وتأثيرها مدمر على البيئة،  وأخطار هذه الصناعات
 .ثالث كابالت دولية في نفس الوقت ولذلك يجب عمل كابل احتياطي يث تعطلتحالخدمات 
مجال الخدمات حيث أنها ت�ؤثر  إدارة المخاطر ذات أهمية قصوى في  و تقديرأن  سيادته وأضاف
 .على الجمهور وعلى دخل شركات الخدماتمباشرة 

 

 . فؤاد محمد علي كتكوت/ السيد الدكتور المهندسأثنى  )12(
 جلس إدارة شركة مواد الصباغة والكيماويات رئيس م    

والمجل��س البريطاني��ة عل��ى توج��ه األكاديمي��ة بحص��ولها عل��ى اعتم��اد المعاه��د المهني��ة الهندس��ية        
، والت��ي ت��ؤثر ت��أثيرا إيجابي��ا عل��ى العملي��ة التعليمي��ة   (ABET)األمريك��ي للهندس��ة والتكنولوجي��ا 

 . ن التميزوبالتالي على الخريج الذي يواجه سوق عمل يبحث ع
 
 

 
 . عالء الدين عباس محمد/ السيد المهندستحدث  )13(

 مدير عام المكتب االستشاري للهندسة الميكانيكية     
 ف��ي العملي��ات الص��ناعية وأش��ار إل��ى أن موض��وع إدارة المخ��اطر م��ن الموض��وعات المهم��ة ج��دا   

فيه��ا ك��ل  ص��ول يج��ب أن يش��اركويج��ب أن نلح��ق به��ا ف��ي مص��ر، وأن نظ��م اإلدارة المتكامل��ة لأل 
 .العاملين

المطلوب��ة لعملي��ة ص��ناعية وأعط�ي مث��اال عملي��ا وه��و اختب��ار الم��واد الداخل�ة ف��ي ص��ناعة المع��دات   
 عل�ى ض�رورة إلم�ام    س�يادته  وأك�د ،  فيه كل العاملين المس�ئولين ع�ن ه�ذه العملي�ة     يجب أن يشترك
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ام بت�دريبهم عل�ى   هتم� ، وذل�ك باإل المهندسين بالمخاطر الموجودة في محيط عمل�ه وأس�لوب إدارته�ا   
 .مثل هذه األعمال

 
 . محمد توفيق نصر/ السيد المهندسعلق  )14(
 )السابق ( ز بمصر ودول شمال افريقا رئيس هيئة اللويد     

 حيث يكون س�هال في مرحلة التصميم موضوع المخاطر  أهمية األخذ في االعتبارحيث أشار إلى 
 .لصناعية القائمة فعالولكن الصعوبة عند اعتبار هذا الموضوع في المنشآت ا

ف��ي األعم��ال  وإس��لوب إدارته��ا واقت��رح س��يادته أن ي��تم ط��رح مق��ررات دراس��ية لتق��دير المخ��اطر   
 .الهندسية عموما

 
 . حامد حامد محرم/ السيد المهندسأشار  )15(
 للمشروعات  PMSنائب رئيس مجلس إدارة خدمات البترول البحرية     

 . بة، ولكن هناك مخاطر محسو(Zero Risk)إلى أنه ال يوجد حالة عدم مخاطر 
وأعط��ى مث��اال عملي��ا ع��ن موض��وع الغط��س التش��بعي للغطاس��ين أس��فل س��طح المي��اه، وه��ي م��ن        

 .وذات تكلفة عاليةجدا على العاملين،  العمليات ذات المخاطر العالية
 

 . صادق كساب/ األستاذ الدكتورعلق  )16(
 األستاذ الزائر بالكليـة    

ة للبيئة يجب أن تكون ثية بها مخاطر واقترح أن الصناعات الملوحيث ذكر أن كل مؤسسة صناع
 .بعيدة عن التجمعات السكنيـة

 
 
 

 
 . حسن زكي/ السيد المهندستحدث  )17(
 رئيس مجلس إدارة شركة تك للهندسة والمقاوالت    

أشار إلى أن هناك أماكن كثيرة يظهر بها نتائج عدم األخ�ذ ف�ي االعتب�ار الدراس�ات الخاص�ة      حيث 
لمخاطر مثل مرافق الصرف الصحي والمياه والكباري والط�رق وخالف�ه، ومص�انع قط�ع غي�ار      با

، واقترح إضافة مقررات يدرس�ها الطال�ب تتعل�ق بالمخ�اطر، وأعط�ي مث�ال        والقطارات السيارات
ال توج�د خ�رائط للمراف�ق أس�فل     فإن�ه  عن�د إنش�اء مش�روع جدي�د     أن�ه  بسيط نلمسه يوميا وه�و  عمليا 

 .من مخاطرعن هذا ا قد ينجم سطح األرض، وم
 

الشكر للسادة الحضور على مساهمتهم  الهندسةعميد كلية  عزيز عزت/ األستاذ الدكتورقدم  وفي النهايـة
 .البناءة في المناقشات مما ألقى الضوء على كثير من النقاط ذات األهمية الحيوية ألي عملية صناعـية

 
 :الخالصة

 :قاءها في الندوة، والمناقشات التي أعقبتها، نستخلص اآلتيمن استعراض المحاضرة التي تم ال
تق��دير المخ��اطر وإدارته��ا ف��ي المش��روعات الص��ناعية عموم��ا، والص��ناعات التحويلي��ة والبترولي��ة     .1

ذات األهمي��ة القص��وى الت��ي يج��ب أخ��ذها ف��ي االعتب��ار عن��د المراح��ل       المتطلب��اتخصوص��ا م��ن  

التخط��يط ث��م التص��ميم حت��ى ب��دء التش��غيل، ث��م خ��الل  مرحل��ة المختلف��ة للعملي��ة الص��ناعية ب��دءا م��ن  

 .التشغيل الفعلي
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مث�ل تطبي�ق نظ�م     عل�ى الق�ائمين به�ا   ضرورة نشر ثقافة التوجهات الحديثة ف�ي العملي�ات الص�ناعية     .2

اإلدارة العلمي��ة، ونظ��م الج��ودة وتق��دير وإدارة المخ��اطر وخالف��ه ، وذل��ك بط��رح مق��ررات دراس��ية  

 .للعاملين ة إلى عقد دورات تدريبيةالموضوعات باإلضافهذه تعالج 

طرح موضوعات مشروعات تخرج تعالج موضوع تقدير المخاطر وإدارته�ا وتنفي�ذها بالش�ركات     .3

اإلشراف عليها مشتركا بين كوادر من ه�ذه الش�ركات وأعض�اء هيئ�ة الت�دريس      يكون الصناعية، و

 .بالكلية

تن�اول مش�كلة م�ن المش�اكل المتعلق�ة      ي )مشروع دبلوم مهني أو بحث ماجستير(طرح موضوعات بحثية  .4

بموضوع تقدير المخاطر وإدارتها ويشرف عليها كوادر من الصناعة وأعضاء هيئة التدريس م�ن  

 .الكلية

 واهللا الموفق ،


	حسن زكى

