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Press  

 2018فبراير  20القاهرة في  

 

 
 الصناعية برمجياتمن نوعها من المنحة  أكبر ميتقد ُتعلن سيمنس

 لدعم كليات الهندسة بأكبر ثالث جامعات مصرية
 

 دوالر مليون 120من سيمنس بقيمة الرقمية  صناعيةالبرمجيات ال من أحدث منحة 

 في جامعات القاهرة، وعين شمس، واإلسكندرية المنحة تستهدف دعم التعليم التقني الهندسي 

 " أصبح ُمتاحاً للطلبة بالفعل للتدريب عليه  "إدارة دورة حياة المنتجأول معامل سيمنس لبرمجيات 

 
 

 120 تها بنحوقيم للشركة لدعم التعليم في مصر؛ المنحة التي ُتقَّدرمن نوعها من عن تقديم أكبر منحة سيمنس أعلنت 

" حيث "برامج إدارة دورة حياة المنتج هي عبارة عن مجموعة من أحدث البرمجيات الصناعية الرقمية مليون دوالر

القاهرة، وعين شمس،  العالي والبحث العلمي بكليات الهندسة بجامعات دعم التدريب والتعليمتهدف المنحة إلى 

  أكبر ثالث جامعات في مصر.والتي تمثل واإلسكندرية، 

 

الثالث،  كليات الهندسة بالجامعاتبالشراكة مع سيمنس الذي نظمته  توقيعال اإلعالن عن المنحة خالل حفلجاء هذا و

رجال كبيراً من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس العالمية إلى جانب عدداً  جو كايسر،وبحضور 

 التعليم والصناعة في مصر.

 

يم "الشك أن التعل: والبحث العلمي، قائالً  وزير التعليم العالي، عبد الغفار خالد الدكتور صرح معاليوتعليقاً على المنحة، 

التنمية االقتصادية طويلة األجل، ولذا فإننا حريصون على التعاون بين  ع عملياتلدف أكثر الطرق فاعليةيعتبر من 

المؤسسات األكاديمية والبحثية لضمان إعداد شبابنا ألسواق المستقبل". وأضاف: "إن منحة  قطاع الخاص مع شركات

الهندسة في الجامعات الثالث من التدريب على نفس التكنولوجيا التي تعتمد  كليات سيمنس ستجعل في إمكان طالب

العالم يتغيَّر بسرعة من خالل التكنولوجيا ولذا فإننا بحاجة عليها الشركات عالمياً لتصميم أحد أكثر المنتجات تعقيداً؛ فإن 

الالزمة لتطوير المنتجات بشكل أسرع وأرخص  التكنولوجية المهارات واألدواتوتسليحهم بأجيالنا المستقبلية  إلى إعداد

 ".ودعم قدرتنا على المنافسة دولياً وبجودة عالية؛ إن إعالن اليوم يتعلق بخلق فرص عمل جديدة 

 

ُتستخدم في  Siemens PLMُيشار في هذا السياق أن برمجيات سيمنس إلدارة دورة حياة المنتجات والمعروفة باسم 

هي نفس البرامج التي اعتمدت عليها وكالة الفضاء الدولية ناسا في تصميم عربتها الجوالة فجميع المجاالت الصناعية؛ 

Rover شركة أيضا للمريخ و وإرسالهاRedbull  في تصميم سيارات سباقاتهاF1  مروراً باستخدامها في كأس
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وتشمل هذه ، الماءتصميم ألواح التزلج على حتى في و للقوارب الشراعية Ainslie Racingأمريكا وسباقات 

 .اتوالتصنيع الرقمي وإدارة بيانات المنتج رقمياً تطوير المنتجات البرمجيات حلول 

 

لقد كانت سيمنس شريكاً قوياً لمصر منذ أن بدأت الشركة العمل في هذا السوق الهام في : "جو كايسرأوضح ، ومن جانبه

في سيمنس، فنحن نؤمن أن التعليم وتمكين الشباب ؛ فتعميق هذه الشراكة بشكل أكثر، واليوم فإننا نرغب في 1859العام 

هما األساس لخلق مستقبل أكثر استدامة ولذا ُيشرفنا العمل مع الجامعات المصري لتدريب قادة المستقبل في الصناعة حتى 

قائم على المعرفة والتنوع في  قتصاداليتمكن هؤالء الشباب بعد ذلك من دعم رؤية مصر للتنمية االقتصادية والتحول 

 ".ة الصناعيةاألنشط

من المتوقع ن مناهج الهندسة بالكليات الثالث؛ فإلى ذلك ستصبح برمجيات سيمنس إلدارة دورة حياة المنتج جزءاً رئيسياً م

امل باستخدام عمليات التصنيع المتكمن طالب الهندسة من هذه البرمجيات للتدريب على  35,000أن يستفيد أكثر من 

علم المواد وبيئة العمل، شكل ، ويات التشغيليةالروبوتات، والتصميم الصناعي، وتصميم العملتصميم الكمبيوتر، و

ستتيح لهم هذه البرمجيات ابتكار باإلضافة إلى ذلك، . والخامات ت والدورات التدريبية الخاصة بتصنيع المواداالمشروعو

 .ةالمادي األولية ذجالمنتجات النهائية كبديل أكثر كفاءة لخلق النم( لرقمية محاكيةالتوائم الرقمية )نسخ ما ُيعرف باسم 

 

تخيَّل ابتكار توأم رقمي ليس فقط للمنتج النهائي ولكن " مصر قائالً:الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ، عماد غاليوأوضح 

هذه النماذج المحاكية للمنتج لن يحتاجوا بعد اآلن إلى بناء  ان المصنعينلجميع العمليات الصناعية. إن هذا التوأم يعني 

إن كل شيء بدءا من خطوط التصنيع والتجميع وحتى جميع الموارد ف طويل وتكلفة عالية؛والتي كانت تستهلك وقت النهائي 

ة المصريين على القيام لالستعداد الطلب واألدوات يمكن ميكنتها رقمياً بالكامل. وهذا بالضبط ما ستساعد برمجيات سيمنس

 لمصانع المستقبل".

من  ةل القادماجيبهدف تنمية مهارات األ ،التعليم في مصرالمتواصلة لدعم سيمنس  في إطار مبادراتهذه المنحة  وتأتي

اون االقتصادي الوزارة االتحادية األلمانية للتععن تعاونها مع مؤخراً  أعلنت الشركة وكانتوفي هذا اإلطار، المبتكرين. 

معهد التعليم الفني العالي تطوير باإلضافة ل ،العين السخنة منطقة فيالفني تدريب للمشترك اً الإلنشاء وتشغيل مركزوالتنمية 

 بمنطقة األميرية إلى جانب تطوير مدرسة زين العابدين الثانوية الفني كي تعمل وفقاً لنظام التعليم األلماني.

 لمزيد من المعلومات للسادة الصحفيين الرجاء التواصل مع:

 هبة عبد الحميد                   

 heba.abdelhamid@siemens.com ؛ بريد إلكتروني:201068541171+هاتف:                   

 

 siemens_me@ تويتر:تابعونا على                   

 
 

)برلين وميونخ( هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز الهندسي  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

عاماً. تمارس الشركة نشاطها عالمياً، حيث تركز على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية  170واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

ول الرقمي. في نفس الوقت، تُعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أحد أكبر والميكنة اآللية والتح

سيمنس عتبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، تُ 

التشخيص مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة 

إجمالي عائدات ، وصل 2017سبتمبر  30، والمنتهية في 2017المخبري وحلول تقنية المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي. وخالل السنة المالية 
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ألف  372، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6,2مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  83,0الشركة إلى  

       www.siemens.comموظف في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 

http://www.siemens.com/

