
االولالمؤتمر العلمي  

االبتكار واإلبداع وريادة األعمال 

:شعارتحت 

نحو جيل مبتكر،

عبدالحميد صقر. د

جامعة دمنهور–كلية العلوم



2

مقدمة
ات يسعععا المععؤتمر لمناالععة الق ععايا  

الصعععععععلة بلعععععععكل مباشعععععععر بالمو بعععععععة 

واإلبعععداع، والدرا عععات واألبحعععا   ات 

واالبتكعععارالعالاعععة بالمو بعععة واإلبعععداع 

كععوذ  لععع  ععيعود لتمععا علععا مسععتو  

تقعععدم المعتمععع  وراعععي طقا تععع  وت عععور

إنتاج 



واععععد عملععععت كليععععر معععع  المؤ سععععات 

ا ععة التعليميععة علععا اال تمععام بنلععر طق

االبععععععععداع واالبتكععععععععار والمنا سععععععععات 

  اإلبداعيععة وتكععريم المبععدعي ، وو عع

البععرامو وايليععات التععي تسععاعد علعععا

.اكتلاف المو بة واإلبداع
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 أأفيويأأي في أأفيب منأأعيكأأايكالح أأليبديأأاليوب  اأأ ي يب  أأ ك يب 

مينخوضه ،يهذبيب ن  طيب ذيينحبهي أفيكاأ ايب ثاأ يب النوأفيو  أ

ب النوأأفيبالب كأأ ويوب وث كأأحيا،يو وكأأبايب  أأث ا،يووبأأ يب ثاأأ 

،يوبأ  يبخط يب  و لي ن نوبل،يو  ميب و حو  تيب موكبأليب كثأح 

ب ط قأليَجْنْفيثوأ وي طثبأميكخحجأ تيب ثاأ يب النوأفي أفيكاأ الت

وب وبأأ هيوب اوب أأليوب  أأذب يوب لأأاليوب أأ وب ،يكوأأ ييأأ  ون ي ن مأأل

ذ كيإ أ يوؤي نأ يب  نفسيوب فخحيوب  ف ؤايب  وس مث ،يكس ن ياي ف

مي،يوإ أأأ يبالاأأأ حب بابليب وطنبأأألي نالنأأأو2030ب وبضأأأالي ن نوبأأألي

وب  كنو وجب يوبالب ك و



أ داف المؤتمر

مناالة أ م 
التحديات التي 
تواج  رعاية 
.المو بة واالبداع

درا ة 
ملروعات 
ر تتعلق بت وي
ة توظيف المو ب
.واالبداع

ت وير البيئة 
التعليمية بما 
يتنا ب م  

.المو بة واإلبداع 

اإل ادة م  
ديلة التَّقنيات الح

 ي اكتلاف 
ورعاية المو بة 

..واإلبداع

تسليط ال وء 
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حد العقبات التي ت
م  ت ّور بيئة
.ريادة األعمال



المؤتمرمحاور 

ال التكنولوجيا  ي مع
الكلف ورعاية 

.المو وبي 

 وبا تيو ا واي
 فيكا ايب ووهثل
وبدب بعي
وبالب ك وي

 فيب  النبميب ال 
وو  ي هي
 نووهثلي
.وبدب بع

ب حؤ ي
بليبالا حب با
ناوي و بحي
ايكن خي نوث  ب
وب وث كحيا

 ثنفي
ب و  ويعي
وبال ك وي
بالب ب بلي
وب الو ي ن ي
 امبمه 



ب ك وبدكح اي

كليعة إلا إيعاد بيئة مميزة بكلية ليوية و امة جدا كيهدف 

وريعادة العلوم لتحقيق الريادة  ي معاالت اإلبداع واالبتكار

ي األعمال، كما تعمل علا إبراز دور الكلية محليا ودوليعا  ع

المععععال اإلبعععداعي وتقعععديم للعععول مبتكعععرة ومتميعععزة لحعععل 

ي التحديات وملعاكل المعتمع ، م عيمة مسعا مة الولعدة  ع

كاريععة ت ععوير البيئععة العامعيععة بلععكل عععام لععلهععا بيئععة ابت

جا بة وملععة لإلبداع واالبتكار والريادة، 



.يخطليب كنبليبالا حب بابلي واوويبالب ك و لوبمي•

بل الاياي نفبذيكاوويبالب ك ويوب خطليب  نفبذيلي نكن•

 نظبميب ثحبكجيب   ويثبليوب وس بم تيب الب ك وي•

 م يب ف قب تي ال وني فيكا ايبالب ك ويووي  ةيبأل و ا•

وبهثهميباأأأ مط ايب وثأأأ  بايوب وث كأأأحياي   أأأابالهميو ثنأأأفيكأأأ•

.وك  ويالهميو نفبذه 

كأأ ويجالأأ يب ثب أأليب ا كالبأأليبب أأليا ضأأنليو ب وأألي  بأأ بعيوبالب •

ووي  ةيبأل و ا

 تي اويـأأـ يبأل ـأأـك ويب وث كـأأـحةيوبدخ حب ـأأـ تيإ ـأأـ يكن اـأأـ•

.ذبتيقبوــليبق ل  يــليوكا والبل

مهام مركز االبتكار



ف الكليعات بهعدملروع دعم البحث واالبداع ل لبعة 

كار م  تو ير األدوات الالزمة لللباب لإلبداع واالبت

/ همملعاريعكليعات العامععة لتنميع  خالل دعم طلبعة 

ل  ي أبحاطهم بما يسا م  ي خلق معتم  منتو و اع

.النوالي العلمية والتعليمية





ا تراتيعية التعلم المبدع



 ونتائعو ائل  التعليم، اإلبداع  ي 

تو ير مناخ تعليمي يساعد ال الب 

علا تمعير طاااتهم اإلبداعية 

.وتنميتها



 ونتائعو ائل  التعليم، اإلبداع  ي 

أدب اإلبداع يؤكد ايذ إن  شكالً م  أشكال 

  النلاط العقلي يمار   المتعلم، ويتمت  جمي

ال الب بدرجة معينة م  اإلبداع، ولو أنهم 

يختلموذ  ي الكم وليس  ي النوع  ي   ه 

الصمة، و  ا يعني إمكانية تعليم اإلبداع 

والتدريب علا ممار ت 



 ونتائعو ائل  التعليم، اإلبداع  ي 

 نوبليب م وةي ن يبدب بعيوب  فكبحيبدب ب ف

وهايبق ن عيب والنوبايوب وس و باي اي

ب وؤاسليب  حبويليبيهوبليبدب بعيوب وث  باي

.و نوبليق وب هميبدب ب بل


