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محااظ القليوبية اائلس ج ملةااظمااائلتحاااظل    حااظ ل
ل2020مارضلقلاويملسقلاحدسئل

  ،م ددددافق البللوب دددد  -عبددددمال الددددم ال  ددددا   /افتتح اللواء
رئ س جدددامعددد  لي دددا اللو    -جادددال الدددددددددددددددعلدددم  /والدددمرتور

في م ال العلو  لارحل  التعل م   2020األربعاء فعال ات معرض البللوب   للعلو  وال يمسددددددد  
 ما قبل ال امعي.

كل   وطه  عالم رل   ال يمسدد  لبي ا وور ء ال -سددل اا    عارف /جاء ذلك ب ضددور المرتور
ع    ورلل وزارة الترب   والتعل م وسددددددددددلو  ج ل ممتر مررا التووور التكيولوجي بامترو   

 .الترب   والتعل م

وقددال اللواء عبددمال الددم ال  ددا  م ددافق البللوب دد  ا  الاعرض ت ددمف ال    ددددددددددددددر التو  دد   
رل   ال يمسد   التكيولوج   وتيا   روح االلتكار لم  ط ب الامارس بالا افظ  بالتعاو  مع

 لبي ا ومررا التووور التكيولوجي بامترو  الترب   والتعل م.

واشدددددددددددددار ال  ا  ال  ا  الاعرض دعم باألاب  المعام  أل بر الادددددددددددددداببات في م ال العلو  
وال يدمسدددددددددددددد  لارحلد  التعل م مدا قبدل ال دامعي مل حجدل تعاوا ابدافد  ال  د  العلاي وااللتكدار،  

م دروعا با دارر    11٦مسد  بالبللوب   تتضدال ما دبرب مل مضد اا ا  معرض العلو  وال ي 
م ال مل   20طالب مل الابتكرول والاخترعلل والا دددددددددددددرفلل عل  الا دددددددددددددروعات في 1٦٧

 الا االت الاتعلب  بالعلو  وال يمس .

مل جا  ه ح م المرتور جاال الددددددددددعلم رئ س جامع  لي ا عل  حلا   ت وول األفكار ال  أل    
إل  م ددروعات  اج   ذات م ا  اقتددداود  وذلك تااشدد را مع ررو  مدددر   الابتكرة والاتالاة

2030. 
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ضدددم عمو مل االلتكارات   الذيوحعرب الددددعلم عل سدددعاوته لا ددداررته في فعال ات الاعرض 
 والا روعات الخاص  بو ب ممارس الترب   والتعل م بالبللوب  .

ل ومل ليدا قدامدل ال دامعد   وا دم الدددددددددددددددعلدم حر  جدامعد  لي دا عل  وعم الابتكرول والابدمعل 
بإ  داء مررا االلتكار ورواوة األعاال ل وو  باألاب  الماعم األسداسد  للابتكرول وا  داء لبل    

 م ااة للتاوق الاكر  واإللماع العلاي.

واضدددددداف طه ع    ورلل وزارة الترب   والتعل م ا  سددددددوف د ددددددارن في ل ي  الت و م  خ    
روعات واالختراعات الابمم  مل العبول ال ددددداب  الواعمة مل حسددددداتذة جامع  لي ا لتبل م الا ددددد 

لمخول التددددت ات الي ائ   والت  تتم عل  مددددتو    الخت ار الاائاول عل  مددددتو  الا افظ 
 .ال ا ورو 

واشددددددددددددددار ع    ال  ا ده تم تيظ م الاعدارض التا لدمدد  عل  مدددددددددددددددتو  االوارات التعل ا د   
وال يمسددددد   الاائاة للتيافس عل  مددددددتو  البللوب   ام   بالبللوب   واخت ار الا دددددروعات العلا  

التدددددددددعلم للتيافس عل  مدددددددددتو  ال ا ورو  ام تتم ترشدددددددد ح عمو مل الا ددددددددروعات الابمم  
لتاأللل مدددددر في الاعرض المولي بالوالدات الات مة األمروو   ط برا لبواعم الادددددابب  خ ل  

 ش ر ماتو الباو .


