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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 
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مقدمة
عمعل تلعي  االبتكار يسا م  ي خلق  عر 

جديععدة، كمععا ينعع  يعمععل علععا تطييععر األنمععا 

مع  %30التقليدية  ي الوظعاف،، واعال إذ 

هعا اللركات تتراج  بعد عامي  م  بعد  عمل

ة تتعرض لنفس الملعكل%50 ي السوق و

 عععنوات، و عععيا يعنعععي يذ الدرا عععة 10بععععد 

.السواية م  ي م عناصر النعاح



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



يعععأ يذ يكععوذ  نععاك دعععم كامععل لمعععال 

ريععععادة األعمععععال والحا ععععنات لتحفيعععع  

لعبا  االبتكار واإلبداع لتع يع  تمكعي  ال

اعيةوتعظيم اال تفادة م  ادراتهم اإلبد
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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









2018ديسمبر 18اللالطا ، 

قدت التي ع" ريادة األعمال ودور التعليم  ي تحفي  ال الأ"جلسة 

اليي " يممصر تست ي  بالتعل" م   عاليات اليوم اللاني م  مؤتمر 

يد تنظم  وزارة الهعرة وشئوذ المصريي  بالخارج تحت رعاية الس

.الرفيس عبد الفتاح السيسي





ي داف المؤتمر

مناالة ي م 
التحديات التي 
تواج  رعاية 
.المو بة واالبداع

إاامة معرض 
للمبتكري  

والمخترعي   
بالكلية 

ت وير البيئة 
التعليمية بما 
يتنا أ م  

.المو بة واإلبداع 

اإل ادة م  
ديلة التَّقنيات الح

 ي اكتلاف 
ورعاية المو بة 

..واإلبداع

تسليط ال و  
علا بعض 
حد العقبات التي ت
م  ت ّور بيئة
.ريادة األعمال



المؤتمرمحاور 

ال التكنولوجيا  ي مع
الكل، 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 



اال داف الفرعية لمعرض للمبتكري  

والمخترعي  

تقديم منتعات مبتكرة وجديده اابلة لال تلمار•

اتالععة الفرصععة للقععا  المسععتلمري  معع  منتعععي  الخدمععة وجعع •

لوجة

عرض المنتو للعمال  بلكل مباشر دوذ و ا ات  رعية•

 تح ا واق جديدة للمنتعات المعرو ة•

ةالتعري، بالمنتعات العديدة عبر و افل االعالم المختلف•

التعري، بالمنتعات عبر معلة االختراعات•



اال داف الفرعية لمعرض للمبتكري  

والمخترعي  

تعععو ير العهعععد والواعععت والمعععال علعععا العار عععي  البحعععث عععع  اال عععواق •

والمستلمري 

  اتالة الفرصة للعديد مع  المؤ سعات العامعيعة ععرض ابتكعارات ال عال•

تلعيعا لهم

  امكانية ل ور المعؤتمر والعلسعات والتععرف علعا العديعد مع  الملعاري•

واال كار التي  ت رح خاللة

امكانيعععة المؤ سعععات علعععا اختال هعععا اال عععتفادة مععع  المععععرض لتعععرويو •

ر خععدماتها والتعريعع، بهععا عبععر البو ععترات واالعالنععات ولقيبععة المععؤتم

وو ئل االعالم المختلفة

اتالععة الفرصععة للععرانبي  معع  المهتمععي  معع  المؤ سععات ورجععال االعمععال •

الملععاركة  ععي المععؤتمر المرا ععق للمعععرض و ععرح وراععة عمععل والتعريعع، 

بهويتهم التعارية والخدماتية 



اال داف الفرعية لمعرض للمبتكري  

والمخترعي  

اتالعععة الفرصعععة لتعععو ير اكبعععر اعععدر مععع  العععد  الت عععو ات  عععي المنتععععات •

تحفيع  المعرو ة  ي ا اعات معينة والتعرف علا المنا سات السواية و

واللحععاق باال ععواقالت ععور  ععي المؤ سععات تععو يرا  ععي المععال والعهععد

المتقدمة تعاريا

ل اتالععة الفرصععة للمهتمععي  معع  المؤ سععات الملععاركة بالرعايععات والحفعع•

الختامي تعريفا بهويتهم التعارية

اتالععة تبنععي االختراعععات والعمععل علععا تصععنيعها و رلهععا  ععي اال ععواق•

المحلية  واالاليمية 



ب ك وبدكح اي

ة إلععا إيعععاد بيئععنسعععي الععي انلععا  مركعع  لالبتكععار يهععدف 

مميععع ة بكليعععة ليويعععة و امعععة جعععدا ككليعععة العلعععوم لتحقيعععق

معا الريادة  ي معاالت اإلبداع واالبتكعار وريعادة األعمعال، ك

تعمعععل علعععا إبعععراز دور الكليعععة محليعععا ودوليعععا  عععي المععععال 

ت اإلبععداعي وتقععديم للععول مبتكععرة ومتميعع ة لحععل التحععديا

وملععاكل المعتمعع ، م ععيفة مسععا مة الولععدة  ععي ت ععوير 

ا بععة البيئععة العامعيععة بلععكل عععام لععلهععا بيئععة ابتكاريععة ج

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 مرك  االبتكار



املس هتدفنياملشاركني

مؤسسات ونقاابت ومجعيات الابداع والابتاكر والاخرتاع•

طالب اجلامعات والاساتذة  وطالب املدارس•

رجال وس يدات الاعامل واملستمثرين•

اخملتلفةرشاكت والصناعات ال العاملون يف •

مراكز البحث العلمي والوزارات•

الااكدمييات ومراكز التدريب الكربى•

القنوات الفضائية والصحف واكفة وسائل الاعالم•

حقوق امللكية الفكريةمراكز •

النقاابت العلمية•

احصاب الاخرتاع والابتاكر والابداع•

رشاكت ومؤسسات البحث العلمي واحلاضنات العلمية•





ف الكليعات بهعدملروع دعم البحث واالبداع ل لبعة 

كار م  تو ير األدوات الالزمة لللبا  لإلبداع واالبت

/ همملعاريعكليعات العامععة لتنفيعي خالل دعم  لبعة 

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

.النوالي العلمية والتعليمية





ا تراتيعية التعلم المبدع



 ونتافعو افل  التعليم، اإلبداع  ي 

تو ير مناخ تعليمي يساعد ال ال  

علا تفعير  اااتهم اإلبداعية 

.وتنميتها



 ونتافعو افل  التعليم، اإلبداع  ي 

يد  اإلبداع يؤكد ايذ إن  شكالً م  يشكال 

  النلا  العقلي يمار   المتعلم، ويتمت  جمي

ال ال  بدرجة معينة م  اإلبداع، ولو ينهم 

يختلفوذ  ي الكم وليس  ي النوع  ي  يه 

الصفة، و يا يعني إمكانية تعليم اإلبداع 

والتدريأ علا ممار ت 



 ونتافعو افل  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



لعاذ المؤتمر 

وترشحات االاسام م  السادة 

اع ا   يئة التدريس والهيئة 

المعاونة  بكل اسم للمسا مة  ي 

يعمال اللعاذ
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لعاذ المؤتمر

:تتكوذ م  
 ضويهب لي  ويسيكاي  يقسمي•

 ضويهب ليكال ونهيكاي  يقسميب  كنبليي•

طاايكاي  يقسميب  كنبلي3•

طااي وبا تي نب •

ب وؤ وحيكالحضي: لعنة 

:مسؤلية اللعنة 
كايبالقس مي اوبعيبال و ايبالب ك ويليوب  ا وايبالن  ئبليوك حيعيب  خحجيب وث كحة•

 نظبميكك نيب والحضيي•

با مث ايب ثوا حبتي ابا ثيبالب ك ويليكايب ض  يهب ليب   ويس•
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لعاذ المؤتمر

:تتكوذ م  
 ضويهب لي  ويسيكاي  يقسمي•

 ضويايكايب بوةيب  وبا تيب النب يوب الاق تيب  م  بلي•

 انليب  نسبميكعيب وث ال باي: لعنة 

:مسؤلية اللعنة 
ب  وبي يكعيب طاايب وث ال بايب  خ وجي•

وضحي بهي ب يويكلوويكايب وث ال ي اوبعيب  نسبمي الو ي ب وي ونفحسي فيبثن  يب وؤ وحيأوي نفيبالق ي•

باوهيب كنبليب وث ال ي ه ييب ا كالليكوضوعيب  وباليب وث ال ي ه ي•

بهميكظ هحيبالب بعيوبالب ك وي نطااي فيب ا كالليب وث ال ي ه ي•

 بفيي  وكيب ض  يهب ليب   ويسي في نوبليبالب بعيوبالب ك وي نطنثلي•

بق حبا  هي   ميبالب بعيوبالب ك وي في نبليب النوميج كاللي كنهووي•
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لعاذ المؤتمر

:تتكوذ م  
 ضويهب لي  ويسيكاي  يقسمي•

 ضويهب ليكس   يكاي  يقسمي•

طنثليكاي  يقسمي5•

ب ا  يب طاايب  كنبلي•

ب النم تيب ال كليب  كنبلي•

 انليبال اميوبال اني نوؤ وحي: لعنة 

:مسؤلية اللعنة 
 ن حيبخث ويوبا ال ب بتيب كنبلي نوؤ وحب  وؤ وحي و يكوقعي نفييفاليب كنبليخ صي•

 و يب ثنحيوب ثوا حبتيب خ يليب  وؤ وح•

 اوبعيبالبا ثيب  في م مي نوؤ وحي•

ب  نسبميالا مث ايب و  و بايب  وؤ وح•
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لعاذ المؤتمر

:تتكوذ م  

 ضويهب لي  ويسيكاي  يقسمي•

 ضويهب ليكال ونعيكاي  يقسمي•

بالب بعيوب لن  لي: لعنة 

:مسؤلية اللعنة 
 وؤ وحب  نسبميكعيب  حب  تيوب ول نعيوكال ك يب  انب يوب نم بلي اش حبكي فيب•

لي نسبميووشليب الو يبثن  يب وؤ وحي ايبالب بعيوبالب ك ويوا يك    يب لن  •
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لعاذ المؤتمر

:تتكوذ م  

 ضويهب لي  ويسيكاي  يقسمي•

قسم ضويهب ليكال ونعيكاي  ي•

كك عيب خحجبايب  كنبلي•

•

بال و ايوي  ةي: لعنة 

:مسؤلية اللعنة 
ب  نسبميكعيب طاايب خحجبايب و وباياي فياوقيب الو ي الحضينووذجي حي  ةيبال و اي•

ليب  نسبميكعيب طنثليب خحجباي نو  و ليب  و ايبويب ك وي اب بعيوب  وباي  طثميب  كنب•



Any Questions?




