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 اٌجبِعبد ٌطالة اٌضبٔٝ اٌمِٛٝ اٌٍّزمٝ

 

 القومى الملتقى المنوفية جامعة رئيس  الخولى معوض/ د.أ السيد إفتتح

 تحت"   عليه نحافظ الثانى بيتى الجامعة:"  بعنوان الجامعات لطالب الثانى

 صبحى محمد/  د.أ السيد بحضور و العالى التعليم وزير/ د.أ السيد رعاية

 لالنشطة الوزير مستشار/ د.أ السيد و الطالبية لالنشطة الوزير نائب حسنين

 71 من الفترة فى ذلك و  جامعة 02 وفود بالحضور شارك قد و  الطالبية

 .0272 اكتوبر 07 حتى و اكتوبر

 

  . اٌمبدَ ٔٛفّجش 4 إٌّٛفيخ آلداة اٌشاثع اٌّؤرّش فٝ ِصش ٘ٛيخ

 

 

 رذذ اٌشاثع ٝاٌعٍّ ِؤرّش٘ب إٌّٛفيخ جبِعخ اآلداة وٍيخ رٕظُ

 فٝ ،ٚرٌه" اٌّسزذاِخ اٌزّٕيخ ٔذٛ إٌّطٍك ِصش ٘ٛيخ" عٕٛاْ

 ِذّذ ِعٛض اٌذوزٛس سعبيخ رذذ اٌمبدَ ٔٛفّجش 4:6 ِٓ اٌفزشح

 ِذبفظ فٛصٜ شيشيٓ أدّذ ٚاٌذوزٛس اٌجبِعخ سئيس اٌخٌٛٝ

 . إٌّٛفيخ

 اٌعٍيب ٌٍذساسبد اٌىٍيخ ٚويً عضد ٘ٛيذا اٌذوزٛسح ٚصشدذ

 عٍٝ اٌعبَ ٘زا اٌىٍيخ دشصذ ٚلذ عبِيٓ وً يعمذ اٌعٍّٝ اٌّؤرّش أْ اٌّؤرّش ٚسئيس اٌىٍيخ، عّيذ ثعًّ ٚاٌمبئُ ٚاٌجذٛس

 عٓ ٚيعجش يٛاوت اٌّسبس رٌه أْ ثئعزجبس اٌّسزذاِخ اٌزّٕيخ ثّذخالد ٚعاللزٙب اٌٛطٕيخ اٌٙٛيخ لضيخ اٌّؤرّش يزٕبٚي أْ

 .اٌجذيذح ِصش ٔذٛ اٌّصشييٓ ٚسؤيخ اٌذٌٚخ رٛجٗ

 ،ٚأخالليبد اٌّصشيخ اٌٙٛيخ ٘ٝ سئيسيخ ِذبٚس 5 ٚيزضّٓ أيبَ صالصخ ِذاس عٍٝ يمبَ اٌّؤرّش أْ اٌىٍيخ عّيذح ٚأضبفذ

 . اٌّسزمجٍيخ اٌشؤيخ ،ٚآفبق اٌّسزمجً أجً ِٓ ،ٚاٌّعٍِٛبريخ اٌجششيخ ،ٚاٌزّٕيخ ٚاٌمبْٔٛ اٌزّٕٜٛ اآلداء

 ٚاٌّشاوض ٚاٌعشثيخ اٌّصشيخ اٌجبِعبد ِٓ ٚاٌجبدضيٓ ٚاٌخجشاء ٚاألسبرزح األوبديّييٓ ِٓ وجيش عذد اٌّؤرّش فٝ ٚيشبسن

 .اٌّسزذاِخ اٌزّيخ ثمضبيب اٌّعٕيخ ٚاٌّؤسسبد اٌجذضيخ

 .اٌجبِعخ ٌشئيس اإلعالِٝ اٌّسزشبس اٌجذسٜ سفعذ اٌذوزٛس ثزٌه صشح

 

 

 

 

 



 إعالْ

 

 ٚ اٌطبلخ ٕ٘ذسخ ِجبي في اٌجذيذ اٌضبٌش اٌذٌٚي اٌّؤرّش عمذ

 . ثزبيٛاْ 4106 ديسّجش 7 إٌٝ 4 ِٓ اٌفزشح فٝ  اٌجيئخ

 اٌّٛلع صيبسح ثشجبء,  اٌّؤرّش عٓ اٌّعٍِٛبد ِٓ ٌّضيذ

 : اٌزبٌي االٌىزشٚٔي

www.ICFEEE.org 

 

 

 . IRC-2014 االجزّبعيخ اٌعٍَٛ ٚ االلزصبد ٚ األعّبي عٓ اٌخبِس اٌجذضي اٌذٌٚي اٌّؤرّش

 

 ٚ األعّبي عٓ اٌخبِس اٌجذضي اٌذٌٚي اٌّؤرّش عٓ إعالْ 

 – ثذثٝ عمذٖ اٌّمشس ٚ IRC-2014 االجزّبعيخ اٌعٍَٛ ٚ االلزصبد

 ديسّجش 01 إٌٝ 42 ِٓ اٌفزشح فٝ اٌّزذذح اٌعشثيخ اإلِبساد

4106 

 

 4106 ٔٛفّجش 01:  األثذبس ٌزمذيُ ِٛعذ أخش

 4106 ديسّجش 0:  اٌّؤرّش في ٌٍزسجيً ِٛعذ أخش

 اٌزبٌي االٌىزشٚٔي اٌّٛلع صيبسح ثشجبء,  اٌّؤرّش عٓ اٌّعٍِٛبد ِٓ ٌّضيذ

conference.html-mailto:http://www.ircconferences.com/upcommings/dubai: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 . اٌضساعيخ ٌٍّششٚعبد اٌزىٌٕٛٛجيخ اٌذبضٕخ ٌجشٔبِج اٌزمذَ ثبة فزخ

 

   يجيبا سى ام وشركة والتكنولوجيا العلمى البحث اكاديمية برعايه  

 ام شركة مع بالتعاون والتكنولوجيا العلمى البحث اكاديمية تعلن ،

 التكنولوجية الحاضنة لبرنامج التقدم باب فتح عن ايجيب سى

 الباحثين و االعمال رواد البرنامج يستهدف. الزراعية للمشروعات

 المجال فى العاملين سواء الجماعات واساتذة البحثية والمراكز

 النانوتكنولوجى مجال فى زراعية لمشاريع المؤسسين او الزراعى

 المعالجة, الحيوية المبيدات, الحيوية األسمدة, الزراعية واستخدماتها

 البيئى للتلوث الحيوية

 هذا ويكون بالبرنامج لاللتحاق االختيار عليها وقع التى للمشاريع الدعم يقدم المدة هذه خالل فى اشهر ستة البرنامج مدة

 كما. وليةالا النماذج ودعم الحكوميه المعامل امكانيات استخدام جانب الى هذا علمى او فنى توجيه صورة فى اما الدعم

  .مناسبة عمل بيئة لهم تتوافر حتى الشركة عمل مقر داخل المشروعات على القائمين باحتضان ايجيب سى ام شركة تقوم

, مسوقين, عاملين, باحثين, مهندسين بين ما المتعددة المهاراتو المختلفة الخبرات ذات العمل بفرق يرحب البرنامج

 فريق تكوين فى لمساعدتهم للحاضنة التقديم على المبتكرة االفكار اصحاب االفراد ايضا البرنامج يشجع كما محاسيبن

 المبتكرة الفكرة على العمل الى باالضافة متعددة وعلميه عمليه خبرات من عمل

 : االتى االلكتروتى الموقع زيارة برجاء, المعلومات من لمزيد 

incubator-technological-services/191-mailto:http://www.asrt.sci.eg/index.php/more/more 
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