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 عمالاأل وريادة بتكاراإل مركز عمم ورشت في

 بنها بجامعت انمركز عمم نبدء جنيه مهيىن خصصنا: انقاضي
  

 بضرورة بنيا جامعة رئيس - القاضي السيد/ الدكتور طالب
 إضافة في تسيم والتي التطبيقية العممية بحاثباأل ىتماماإل

 في تسيم وكذلك المواطن، يحتاجيا التي المنتجات من العديد
 مجاالت مختمف في المجتمع منيا يعاني التي المشكالت حل

 ةالتنمي عمل لورشة افتتاحو خالل ذلك جاء الحياة اليومية
 عمالاأل وريادة بتكاراإل مركز نظميا التي الوطني، بتكارواإل العموم ودعم اإلقتصادية
 بالجامعة.

 مثل العالم في كبيرا   تقدما   تشيد التي عمميةال بحاثاأل في التركيز عمينا أن القاضي وقال
 وتكنولوجيا والمياة والمتجددة الجديدة والطاقة والبرمجياتدوية واأل النانوتكنولوجي أبحاث

 والتي الطبية واألبحاث والفيزيائية الكيميائية لمعموم المختمفة والتخصصات تصاالتاإل
 المتقدمة. لمدول ضخمة مالية عوائد حققت
 .التطبيقي العممي بالبحث السياسية القيادة اىتمام الجيل ىذا حظ من أن وقال

 مركز أنشأنا لذلك ،كبيرة أولوية العممي البحث نعطي بنيا جامعة في أننا القاضي وأضاف
 اليوم تعقد التي الورشة وأن عممو، ليبدأ جنيو مميون لو وخصصنا عمال،األ وريادة بتكاراإل

 حققوا قد بنيا جامعة أبناء وأن خاصة بتكارات،اإل لكافة حاضنو عتبارهبإ أعمالو باقورة ىي
 األخيرة. الفترة في خاصة العالم مستوي عمي بتكارواإل العممي البحث في كبيرة نجازاتإ

 عمي بنيا بجامعة عمالاأل وريادة بتكاراإل مركز مدير - عامر الدكتورة/ غادة أكدت بينما
 أن كما ابتكار، ألي حاضنة المركز أن واعتبار بنيا جامعة أبناء من المبتكرين دعمة ىميأ

 طالب منيا يستفيد حتي عمال،األريادة  مجاالت في الخبرات من العديد سيقدم المركز
 الحكومية. الوظائف عن بعيدا   بيم خاصة مشروعات قامةإ في لمبدء وخريجييا الجامعة
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بدولة  والتكنولوجيا لمعموم العربية المؤسسة رئيس – النجار عبداهلل/ الدكتور طالب بينما
 وضعيا تم التي ىدافاأل تحقيق عمي سريعا   بالعمل المركز يقوم أن ىميوأ عمي مارات،اإل

 جامعة وخريجي طالب يقدميا التي العممية بتكاراتاإل لكافة حاضنا   يكون وأن إلنشاءه
 .بنيا

 بنيا، بجامعة عمالوريادة األ بتكاراإل مركز مع لمتعاون مؤسستو استعداد عن وأعرب
 .الجانبين بين مشتركة أبحاث بعمل والقيام الخبرات وتبادل

        
 
 

                                                                                                                


