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 رئيس الجامعة
 

نشاء الحاضنة إمنذ صدور قرار  ,ربجامعة دمنهوجية ونشطة الحاضنة التكنولأ بعرض لمعاليكمنتقدم 

 نشطتها التالى:أقد شملت  2016التكنولوجية للمبتكرين بجامعة دمنهور عام 

كمركز لنقل وتسويق  (TICO)شاء مكاتب ال نشروع امالتقدم الكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ب .1

 افقة النهائية على التمويل والتعاقد.و وقد تمت الموالتكنولوجيا بجامعة دمنهوراالبتكار وودعم 

 .رعاية وتنسيق فاعليات جامعة الطفل من خالل ادارة الحاضنة التكنولوجية للمبتكرين بجامعة دمنهور .2

براءات اختراع فى مجاالت  5 استقبال طلبات ملئ نماذج براءات االختراع وقد تقدم الى الحاضنة .3

 والزراعة.متنوعة مثل الطب البيطرى والصيدلة 

قد تم تحكيم التعليم الفنى والتدريب المهنى كلجنة لتحكيم االفكار المبتكرة للطالب وادارة التعاون مع  .4

 .16/3/2017فكرة فى مبنى مدريرية التربية والتعليم بتاريخ  51
نموذج االبتكار لطالب  عليم فى اقامة ورش عمل لكيفية ملءاستكمال النشاط مع مدرية التربية والت .5

وتوجيه الطالب  المدارس الفنية  للتنافس على مستوى الجمهورية لالفكار المبتكرة للتعليم الفنى

 بما يتالئم مع شروط البحث العلمى.والطلبات نحو كيفية تحسين االبتكار 

ية مثل مشروع تحسين وتطوير تقديم االفكار االبتكارية التى تحسن من االداء لمرتبة الجامعة الدول .6

  .الجامعيةبات المكت

وجارى العمل فى الستيعاب انشطة وهوايات الطالب بالجامعة مشروع انشاء المسرح الرومانى  .7

 .تنفيذه
مع ادارة التعليم الفنى الكتساب وعقد البرتوكوالت بتعاون مشروع تطوير مهارات الطالب الفنية  .8

  .مهارات تؤدى الى تنمية فكرة المشروعات متناهية الصغر

ثل تنفيذ ملتنفيذ المشروعات الصغيرة او متناهية الصغر  المهارات الالزمة مشروعات اكساب  .9

  .ا الشمسية والمونتاجيمشروع الخال

 . ةمشترك االول مع ادارة التعليم الفنى بدمنهور بمحافظة البحيركرة عمل المعرض الالتقدم بف .10

 .كترونية مع حاضنة اعمال دبىاللمعرض برمجة االلعاب االتقدم بفكرة  .11

نجليزية ن الطالب المتفوقين فى اللغة االقرانهم مأتنفيذ فكرة تعلم التحدث  باللغة  باالنجليزية بواسطة  .12

 .ساعة 20على شكل دورات منخفضة التكاليف كل دورة تستغرق 
 االعالن عن دورات منخفضة جدا بشكل كبير لتعلم اللغة االلمانية للمستوى المؤهل للعمل بالمانيا   .13

(B1). 

طالب من مدارس الثانوى اصحاب االفكار االبتكارية بطريقة اداء العمل فى البحوث الخاصة  توجيه .14

 .بهم بما يتالئم مع قواعد البحث العلمى

 .عام 15الى  13لك لسن الطالئع من جارى تنظيم دورة للبرمجة للكمبيوتر وذ .15



تحت المظلة  "الصغيرالمبتكر "تحت مسمى  باجر رمزى قامة نادى صيفىإجارى االتفاق على  .16

نارة إالجامعية والتعاون مع مدربين من التعليم الفنى لتعليم الصغار صنع الدوائر الكهربية المختلفة و

لعاب التى تعمل بالدينمو االمكان التى اليتواجد بها كهرباء بطرق مبتكرة بسيطة صناعة نماذج لال

 مدارس.الحس االبتكارى لدى طالب الوغيرها من االنشطة لتنمية 

وتحسين قدراتهم ومهاراتهم االبتكارية عمل لطالب جامعة دمنهور لتنمية  سلسلة من ورشاقامة  .17

 منها:

a.  كان اليوم معرض لمبتكرات الطالب بالجامعة واالعالن  26/4/2016يوم االبتكار لجامعة دمنهور

 :تهدف الى  لوجية بجامعة دمنهور التىوعن انشاء الحاضنة التكن

i.  المبتكرات بجامعة دمنهوردعم وتسويق  

ii. صياغة عناصر الحماية الفكرية بإقتدار.  

iii.  توفير أسس المنافسة العادلة بين المتقدمين للحصول على رعاية ودعم الحاضنة

  .التكنولوجية بحامعة دمنهور

iv.  تنفيذ حملة اعالمية فعالة بمختلف وسائلها للتعريف بأهداف وامكانيات الحاضنة

  .نهور الكافى واالقبال من مختلف شرائح المجتمعالتكنولوجية بجامعة دم

v.  توفير التمويل الذاتى للحاضنة التكنولوجية وعدم تحمل الدولة او الجامعة اعباء مالية

المبتكرة الى توفير مزيد من التمويل لها وللجامعة  ومنتجاتهااضافية بل ستؤدى الحاضنة 

  .والدولة

vi.  زيادة قدرة الشباب وتحديث معلوماتهم فى المجاالت التى يهتمون بها مثل البرمجة او طرق

فرص العمل لهم مع الشركات الدولية حتى وهم مقيمين فى مصر  يزيداالتصاالت مما 

  .من خالل توفير نظام عادل الختيار افضل العناصر المؤهلة المبتكرة

vii.  للتعبير واظهار قدراتهم النادرة مما يزيد من اكتشاف قدرات الشباب واعطائهم الفرصة

  . انتمائهم لمصر الحبيبة وتعميق مشاعر االنتماء وخدمة الوطن

viii.  اعطاء الفرصة للمبتكرين المصريين لتقديم مختراعاتهم وتحقيق الذات على المستويين

المصرى والعالمى من خالل المؤتمر الدولى للمبتكرين, بل وتوفير مزيد من الفرص 

ويق افكارهم المبتكرة على النطاق الدولى وكسب بعض حقوق الملكية الفكرية لتس

  .المادية

 

 

b.   : ورشة عمل بشأنjob hunting techniques   الدورة العديد من  غطتحيث  قدمتالتى

 التى تهم الطالب المقبلين على التخرج ومنها : الموضوعات
  الحصول على الوظيفة المناسبة كيفية

 بالتوظيفالمعتقدات الخاطئة والمبادئ األساسية الخاصة 

 عالنات التوظيف وبعض المصطلحاتكيفية قراءة ا

 ا في الحصول على وظيفة أحالمك؟هل تجد مشكلة حق

 يمنع البعض من تحقيق النجاح؟ مالذي



رة كيف تختار المجال األنسب لك ؟ التعرف على بعض المسميات المهنية والوظائف المطلوبة بكث

  تأهيل للوصول إلى هذه الوظائففي سوق العمل وكيفية اإلعداد والتحضير وال

 اسرار النجاح المهنى

 وتأثيرها على المتقدم للوظيفة كيفية إعداد السيرة الذاتية بطريقة صحيحة

 الجيد C.Vمواصفات ال 

  تويه خطاب المقدمة او التعريفتحضير خطاب التعريف األمثل ومايجب أن يح

  لبحث عن عمل وكيف يمكن تجنبهااء الشائعة في كتابة السيرة الذاتية وااألخط

 على وظيفة او المقابلة الشخصيةنصائح وكيفية إجتياز مقابلة الحصول 

 ستعد المقابلة الشخصية للوظيفةكيف ت

 مالذي يبحث عنه صاحب المقابلة

 ئعة اثناء المقابلة.واخطاء الجلوس ولغة الجسد الشا كيفية االجابة و األسئلة الشائعة

 فوالمجالت الخاصة بأحدث الوظائأشهر واكبر مواقع التوظيف ووكاالت التوظيف 

 لة بالغرفة التجارية األمريكية .إيميالت المسؤولين عن التوظيف في بعض الشركات المسج

  3/2017/ 15-14 تم عقد الدورة على مدار يومين هما الثالثاء واالربعاء الموافقو
 

 

 

 

 

 

 

 

  نشطة الحاضنة التكنولوجية لجامعة دمنهورألبوم صور أ

 نشطة جامعة الطفلأ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فكرة للتعليم الفنى بمدريرية التربية والتعليم 51تحكيم 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلقات تحدث اللغة االنجليزية
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