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بعنوان :ندوة تقرير عن      
 

 
  
 

 

 عهى هبمش فعبنيبد

انمهتقى انخبنج نتأهيم وتوظيف انخريجيه ثجبمعخ انمىصورح   

  8302مارس  03 – 82الفترة من  في 
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 عنوان الندوة : " انتعريف ثخذمبد مركز ريبدح األعمبل واإلثذاع انتكىونوجي ".

    المـحاضـر : األستاذ / ياسر عمر عبد الراضي  
    الوظـيـفة : مذرس مضبعذ  ثكهيخ انتجبرح ، ووبئت مذير مكتت وقم وتضويق انتكىونوجيب نشئون

   .انجحوث واالثتكبراد                     
 

 تاريخ الندوة : يوم الثالثاء 82/ 0/ 8302 .
 

 مكان االنعقاد : قاعة أ.د/ السعيد عاشور.

 

  المشـاركون :  -  طالب وطالبات الكمية              - أعضاء الجياز اإلداري.
 أىـداف الندوة : 

احمي فكرتك مع مركز اإلبداع التكنولوجي  .. ابتكار .. فائدة .. ربح [ أوعمى مبدأ ] فكرة  التأكيد
وريادة األعمال بجامعة المنصورة بمعنى أنو يتحتم عمي الشباب بذل الجيد لخمق العديد من األفكار 

 .اريع تحقق الربحـومن ثم إلى مش، لى منتج إكيز عمي تحويل االبتكار لفكرة ثم تحويميا وضرورة التر 
 

 مـحاور الندوة : 
 . انتكىونوجيانتعريف ثمركز ريبدح األعمبل واإلثذاع  .0

ل كز إقميمي ينافس عالميًا في مجاالتحول إلى مر  فيتتمثل  والتيالرؤية المستقبمية لممركز  .8
 .يادة األعمالاإلبداع التكنولوجي ور 

 والتي تتمثل في: المركز  إلقاء الضوء عمى أىداف .0

  ، القطاع الخاص والجامعاتو العمل كمحفز بين الحكومة . 

 التركيز في الحصول عمى أرباح عبر تسويق االبتكارات و تراخيص الممكية الفكرية . 

 ت بيدف دعم وتكنولوجيا المعموما ، تعزيز اإلبداع وريادة األعمال في قطاع االتصاالت
 .االقتصاد الوطني
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 التوصـيات : 
  

 .مع مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال بجامعة المنصورة" احمي فكرتك " رة الحث عمى فك .0

 .بذل الجيد لخمق العديد من األفكار الحث عمى .8

 .منتج ومن ثم إلى مشاريع تحقق الربح إلى ضرورة التركيز عمي تحويل االبتكار لفكرة ثم تحويميا .0

 تكرار عقد ىذه الندوات ألىميتيا بالنسبة لمخريجين.التأكيد عمى  .4

 

 تقييم الحضور لمندوة :  
 .بموضوع الندوة المعمن عنو  ممتزم الحضور جيد والمحاضر .0

 وع الندوة بطريقة مبسطة يسيل فيميا عمى جميع مستوياتـتم عرض موض .8

  .السادة الحضور   

 تبين أىمية موضوع الندوة من حيث اإلقبال عمى الحضور وااللتزام بالوقت المحدد .0

 وار بين المحاضرين والسادة الحضور.ليا والتجاوب الممحوظ والمناقشة والح   

                                                                                        
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وكيل الكمية                                                      

                                                       
 

                      

ماىر محمد عبد الرزاقأ.د/                                                   
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  ة من الندوة بحضور السادة أ.د ماىر عبد الرزاق مقتطفات مصور 
 

  


