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افتتاا م رض     :ابتكاا  ا 134بمشاااااااااا   اا  
 االبتك  ات األول بج رض  بنه 

افتتح الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث  
العلمي والدكتور جمال السعععععععععجد رئيس جامعة    ا  
معرض اال تكععاراا االول لععالةععامعععة والعع     معع   

، كمععا  مركز اإل تكععار وردععادع اال مععال التععالخ لق ععاج مععدمععة المةتمخ وا ميععة ال ج ععة لععالةععامعععة
 .تراج لالةامعةافتتحا صقر والسعجد أول  ق ة ااصال  راءع ام 

جاء ذلك لحضعععععععور الدكتور مسعععععععج  الم ربج  ائ  رئيس الةامعة لاععععععع و  التعلي  وال    
والعدكتور شاععععععععععععععاع الب ط الماععععععععععععععرذ  لج اا ي  ال رام  والومعداا ذاا ال عالخ الاعا  
والدكتورع ايما  ال ي ار الماعععععععرفة ا اععععععع ة ت اج مدمة المةتمخ والدكتور  اصعععععععر الةجزاو  

تاا العلمية والثقافية و مداء كلياا الحاسعععععععباا وال كاء االصععععععع  ا ي  الماعععععععرذ  لج الع 
وال   والتربية الرداضعععععععععية والعلوع والتربية ال وةية وش دسعععععععععة    ا والزرا ة وش دسعععععععععة  ععععععععع را  
والف و  الت  يقية وجامعة ال فل المااركة فج المعرض و ائ  محافظ القلجوبية ووكجل وزارع 

ر الثقافة وج از ا مية الماععععرو اا الصعععع جرع وجامعة ال فل التربية والتعلي  ومسعععع ولج تصعععع 
 .والابا  والرداضة

وا ر  رئيس أكاديمية البحث العلمج    سععععععععععادا  لماعععععععععاركت  في فعالياا المعرض ال   
ضععععع   دد م  اال تكاراا والماعععععرو ا ل    الةامعة ومدارو التربية والتعلي   والق ا اا 

دا  لج ا  أكعععاديميعععة البحعععث العلمج اعمعععل  لج د   الماتلفعععة لمحعععاف عععة القلجوبيعععة م كععع 
الم تكرد  والم د ج  لاععرأ أ  ينو  اال تكار تائ   لج   اع  لمي موضععحا أ  اإلكاديمية  

 .لدي ا  رام  ات اس  مخ جميخ أ مار الم تكرد  لد   طاتاا   اإل داةية

 ا  دراسعععععععععععة م ل افقده المعرض لمقترح مةلس جامعة     وا عععععععععععاد الدكتور محمود صعععععععععععقر
اأسععيس  ععركة ل قل التك ولوجيا واال تكار مملوكة لةامعة    ا م كدا  لج اسععتعداد اكاديمية  
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 قدر  اليا ش ا » :البحث العلمج لالماعععععاركة فج ااسعععععيس ش ه الاعععععركة مخ جامعة    ا تائ 
 .«التوج   حو  قل التك ولوجيا ومعارض اال تكار وامتضا  الم تكرد 

تور جمال السعجد رئيس جامعة    ا  لج احودل األفكار البحثية الم تكرع  م  جا ب  أكد الدك
،  2030والمتمجزع إلج ماعرو اا  اجحة ذاا ييمة اتتصعادية وذلك اما عيا مخ ر دة مصعر 

ماععععععجرا الج أ  اال تكار اصععععععبح أسععععععاسععععععيا لت ودخ مصععععععادر الدمل لد  المةتمعاا وم  ش ا 
ادع األ مال لينو  لمثالة الدا   األسعععععععععععععاسعععععععععععععج تامت الةامعة لإ اعععععععععععععاء مركز اال تكار ورد 

 للم تكرد  وا ااء   ج ة محفزع للتفوق الفكر  واإل داج العلمي.

وا عععععار رئيس الةامعة إلج أ  المركز يضععععع  مةمو ة م  ال رام  التج م   عععععأ  ا ااعععععةيخ  
الاعععععبا   لج االمتراج واال تكار والتفكجر مارن الصععععع دوق ل رق ةجر اقلجدية موضعععععحا أ   

  م ل أ ضعععععععععععععععاء مةلس إدارع المركز يت  فحب اال تكععاراا واأللحععا  المتيععار مععا شو  م
أصععععععلح وأفضععععععل فضعععععع     القياع لمااطبة الة اا المع ية لت  ج ش ه األفكار واسععععععةجل ا  

 .ك راءع امتراج

واضععععاذ السعععععجد ا  الةامعة سععععتقوع  تحمل جميخ  فقاا اسععععةجل  راءع االمتراج ل  تكاراا 
لأكاديمية البحث العلمي لاعععرأ أ  يسعععةل اسععع  الةامعة كماعععار  فج  راءع  الةادع لل   

االمتراج لةا   اسععع  ال ال  موضعععحا أ  ش ه الا وع سعععتحسععع  م  اراج  جامعة    ا فج 
 .التص يفاا العالمية فج مةالج اإل داج واال تكار

مقر الةامعة  وتال رئيس جامعة    ا ا   جار  اأسعععععععيس  عععععععركة ل قل التك ولوجيا واال تكار ل 
لعالع ور م ل الاعععععععععععععع رد  القعادمج  للةعامععة والمةتمخ في  قعل التك ولوجيعا وردعادع اال معال  
واال تكعععار لرب  الةعععامععععة لعععالصعععععععععععععع عععا عععة وفج اطعععار اوج عععاا العععدولعععة  حو التحول الرتمج 

 .والتك ولوجج

م  جا ب  تال الدكتور أيم  سععععععععععععمجر مدير مركز اال تكاراا لالةامعة ا  المعرض يضعععععععععععع  
تكاراا ل    الةامعة ومدارو التربية والتعلي  لالقلجوبية والاعععععععععععبا  والرداضعععععععععععة وجامعة  ا  
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ا تكار وماعععرو ا مت و ا فج ماتل    134ال فل وتصعععور الثقافة مجث ياعععار  فج فعالياا  
 .الق ا اا

ا  ال عععدذ م  المعرض شو فتح افعععاق جعععديعععدع امعععاع إلج  وا ععععععععععععععععارمعععدير مركز اال تكعععاراا
  جا تكارا   وااععععععععععةيع      طرد  اقدي  جوائر للفائزد  لالمراكز االولالم تكرد  لتسععععععععععود  

 .ال  ج ية 100اقدر   حو 

اضعاذ ا   تد ا  افتتاح أول  ق ة ااصعال  راءع امتراج لالةامعة والتج سعتكو  مسع ولة    
اسعع جل اجراءا اسععةجل  راءا االمتراج والملكية الفكردة للبامثج  لالةامعة وأ  اء المحاف ة 

وييخ  رواوكول اععععاو   ج  الةعععامععععة واالكعععاديميعععة م  م ل افتتعععاح فرج لمنتععع   راءاا وا 
 .االمتراج المصر  لالةامعة لادمة ا  اء جامعة    ا ومحاف ة القلجوبية


