
 السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية

 تحية طيبة وبعد

في ما يلي والموجهة لتحسين صناعة الدوائر اإللكترونية،  المشروحة FabCat نحيط سيادتكم علماً بخدمة

 92لمشاريع تخرج في الفترة من  Proposals ونرجو مشاركة أساتذة اإللكترونيات بكليتكم الموقرة بتقديم مقترحات

 نرجو –وكيفيه التقدم  –وشروط المتقدمين لها  –. لمزيد من التفاصيل عن الخدمة  9131أكتوبر  31سبتمبر إلى 

 http://www.tiec.gov.eg/FabCat زيارة الصفحة الخاصة بالخدمة:

 fabcat@tiec.gov.eg  :مراسلتنا علىو لالستفسارات يمكن 

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

 باسم أمين عبدهللا د/

 FabCatمنسق برنامج 

 بمركز اإلبداع التكنولوجي وريادة اإلعمال

 

 

 FabCat -خدمة دعم تصنيع الدوائر االلكترونية المتكاملة 

في إطار دور مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال في تطوير واستضافة معامل لخدمة الشركات في 

وفي ضوء ماورد الينا من طلبات من الشركات  –مجاالت االلكترونيات وتطبيقات المحمول والحوسبة السحابية 

 من صعوبة تصنيع نموذج  –ونيات المحتضنة والشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية العاملة في مجال االلكتر

ً بأن تكلفة التصنيع للمنتج  مبدئي للدوائر التي تم تصميمها مما يتيح لها التطوير والمنافسة في السوق العالمي علما

 –" FabCatتم إطالق خدمة جديدة " –الف جنيه وهو ما ال تتحمله هذه الشركات  311التجريبي قد تتخطى ال 

تصنيع نموذج مبدئي الختبار األهداف المطلوبة وتُضاف إلى قاعة العرض بمركز اإلبداع بعد تستفيد منها الشركات ل

هذه الخدمة أيضاً متاحة لطلبة مشاريع التخرج في تخصصات هندسة االلكترونيات  .انتهاء استخدامها من قبل الشركة

دس حديث التخرج على اإللمام والحاسبات بالجامعات المصرية مما سيرفع من مستوى المشروع ومن قدرة المهن

 بالمشاكل الصناعية العملية مما يقلل الفجوة بين ما يدرسه وما يحتاجه سوق العمل.

 

http://www.tiec.gov.eg/FabCat
mailto:fabcat@tiec.gov.eg
mailto:fabcat@tiec.gov.eg


 تقوم الخدمة على المبادئ اآلتية:

 :قيمة رمزية تتناسب مع حجم الدائرة والتقنية المستخدمة فيها. سعر الخدمة 

 :للخدمة من الشركات المتقدمة. تقوم لجنة تحكيم باختيار الشركات المستحقة االختيار 

 :يكون تحت إشراف المركز. استخدام الدوائر 

 :نصف سنوي )في أغسطس وفبراير(. اإلعالن للتقدم 

 :محفوظة لصاحب التصميم. الملكية الفكرية 

حد أهذا وسيقوم المركز بتجميع الطلبات وتقييمها وتحديد الطلبات التي التي سيتم تصنيعها في صورة مجمعة من قبل 

 جهات التصنيع العالمية على أن يقوم المركز بتحمل الجزء األكبر من التكلفة.

 نرجو زيارة الصفحة الخاصة بالخدمة: –وكيفيه التقدم  –وشروط المتقدمين لها  –لمزيد من التفاصيل عن الخدمة 

 http://www.tiec.gov.eg/FabCat 
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