
 )(زيارات ميدانية
 التوصيات القائم بالزيارة الغرض من الزيارة جهة الزيارة التاريخ م

 يناير 10 1

2017 

�حث سبل التعاون بين  هيئة التنم�ة الصناع�ة 

 المعهد والهيئة

وفد من المعهد 

برئاسة أ.د / عالء 

الدين زهير مدير 

 المعهد

 

 يناير 18 2

2017 

معهد التبين للدراسات 

المعدن�ة وحاضنة التبين 

 التكنولوج�ة  

الوقوف على امكان�ات 

الحاضنة وما قام �ه 

مكتب التا�كو  من دعم 

 لألفكار واالختراعات

ز�ارة خبير من  

المنظمة العالم�ة 

للملك�ة الفكر�ة 

ووفد   WIPO الـ

من أكاد�م�ة ال�حث 

العلمى ومكاتب 

 التا�كو

 

فى الفترة من  3

 يناير حتى 30

 فبراير 1

2017 

شركة مصر لأللومنيوم 

 بنجع حمادى

عرض أنشطة وخدمات 

المعهد والتعرف على 

أنشطة الشركة ومد 

جسور التعاون بين 

 الجهتين

أ.د / عالء الدين 

زهير مدير المعهد 

ود/ سامح خفاجى 

 وكيل المعهد

 

 فبراير 19 4

2017 

شركة تاج لإلستشارات 

 والتدر�ب

مناقشة التعد�الت 

المقترحة على بروتوكول 

التعاون بين المعهد 

 والشركة قبل توق�عه

وفد شركة تاج 

لإلستشارات 

والتدر�ب والمكون 

من السيدتين مها 

 أنور ون�فين جالل

 



  مارس8 5

2017 

مركز التميز العلمى 

والتكنولوجى 

التعرف على مجال عمل 

المركز ومجاالت التعاون 

مع المعهد 

وفد من المعهد 

وممثلى مكتب 

Tico منهم 

د/طارق سامى مدير 

المكتب و د / فيروز 

عبد الرحمن نائب 

 Tiscمدير مكتب 

 

6 21 

 2017مارس

  الحر�ى99مصنع  •

  الحر�ى 63مصنع  •

 100مصنع  •

 الحر�ى

التعرف على المشاكل 

التى تواجه عمل�ات 

 –اإلنتاج والتطو�ر بها 

عرض أنشطة المعهد 

وتقد�م الدعم الفنى 

والعلمى فى المشاكل التى 

 تواجه عمل�ات اإلنتاج

وفد من المعهد 

وممثلى مكتب 

Tico منهم أ.د 

عالء الدين زهير 

مدير المعهد و د / 

طارق سامى مدير 

 المكتب

 

  مارس23 7

2017 

 

شركة النحاس المصر�ة 

(الشركة العامة للمعادن 

 سا�قاً )

وفد من المعهد  

وممثلى مكتب 

Tico منهم أ.د 

عالء الدين زهير 

مدير المعهد و د / 

طارق سامى مدير 

 المكتب

 

 مارس 26 8

 إبر�ل  6حتى 

2017 

ز�ارة وفد من مركز 

الروملت �الجامعة 

القوم�ة لأل�حاث 

التكنولوج�ة وشركة ت�اج 

بروم إكسبورت الروس�ة 

بهدف إدخال تكنولوج�ا 

الروملت لشركة الحديد 

والصلب التى تستخدم 

خامات الحديد المحتو�ة 

على نس�ة من الحديد 

وفد من مركز 

الروملت �الجامعة 

القوم�ة لأل�حاث 

التكنولوج�ة وشركة 

ت�اج بروم إكسبورت 

 



 

 

 

 

 

 

وشركة لينج بروميز 

 الروس�ة

ونسب عال�ه من 

القلو�ات والمنجنيز 

ومخلفات األفران من 

التراب وقشور الدرفلة 

 والفحم الحجرى .

الروس�ة وشركة 

لينج بروميز 

 الروس�ة

 فبراير 7 9

2017 

شركة الحديد والصلب 

 المصر�ة

عرض أنشطة وخدمات 

 المعهد 

وفد من المعهد 

برئاسة السيد أ.د/ 

عالء الدين زهير 

 مدير المعهد

 

 فبراير 9 10

2017 

مصنع العز �مدينة 

 السادات 

�حث أوجه التعاون بين 

المصنع والشركة �ما فى 

ذلك التدر�ب فى مجاالت 

 اإلدارة الهندس�ة 

أ.د / عالء الدين 

زهير مدير المعهد 

ود/ سامح خفاجى 

 وكيل المعهد

 

 فبراير 20 11

2017 

شركة مصانع عز �مدينة 

 السادات 

بدء تفعيل المشروع 

ال�حثى بين المعهد 

وشركة مصانع  الدلتا 

 للصلب

وفد من المعهد 

برئاسة السيد أ.د/ 

عالء الدين زهير 

 مدير المعهد

 



 التوصيات القائم بالزيارة الغرض من الزيارة جهة الزيارة التاريخ م

يوليو  1
2017 

 شركة الحديد والصلب

 
 

بهدف إدخال تكنولوج�ا 
الروملت لشركة الحديد 

والصلب التى تستخدم خامات 
الحديد المحتو�ة على نس�ة 
من الحديد ونسب عال�ه من 
القلو�ات والمنجنيز ومخلفات 
األفران من التراب وقشور 
 الدرفلة والفحم الحجرى .

ممثلى مكتب  •
Tico أ.د / عالء 

الدين زهير و  م / 
 ر��ع عمر هاشم

وفد من مركز  •
الروملت �الجامعة 
القوم�ة لأل�حاث 

التكنولوج�ة 
وشركة ت�اج بروم 
إكسبورت الروس�ة 

وشركة لينج 
 بروميز الروس�ة

 
 
 

 2017يوليو 2
 

مركز العلوم االستكشاف�ة 
 

 

المشاركة فى تحك�م النماذج 
االول�ة لالختراعات المشاركة 
فى معرض اختراعات طالب 

المدارس 

 Ticoممثلى مكتب 
أ.د / عالء الدين زهير 

و  م / ر��ع عمر 
 هاشم

 

أغسطس  3
2017 

شركة حديد عز فرع مدينة 
 السادات

للتعرف على أقسام  •
 وأنشطة الشركة 

 إعداد مجموعة من  •
الدورات المتخصصة 

 للشركة من قبل المعهد 

وفد من المعهد 
 Ticoوممثلى مكتب 

منهم أ.د عالء الدين 
زهير مدير المعهد و د 
/ طارق سامى مدير 

 المكتب

جارى اإلعداد 
لتنفيذ الدورات 
وورش العمل 
للتعريف بمهام 
وعمل مكتب 

TICO بالتنسيق 
مع جمعية 

المستثمرين بمدينة 
 السادات 

أغسطس  4
2017 

تعر�ف الجيل الصاعد �أهم�ة  مدرسة الطالئع اإلبتدائ�ة
ال�حث العلمى فى خدمة 

 األفراد والمجتمع

 Ticoممثلى مكتب 
أ.د عالء الدين زهير 
مدير المعهد و م / 

ر��ع عمر هاشم و م/ 
 أ�من فر�د

اإلتفاق على زيارة 
تالميذ ومدرسى 
مدرسة الطالئع 

يوم 
14/12/2017 

لمعهد التبين 
للتعرف على 
الخدمات التى 

تقدمها الحاضنة 
التكنولوجية 

ومركز المعلومات 
ومركز دراسات 



 

 

 

 

التلوث الصناعى 
 فى خطوة إنفتاحيه 

أغسطس  5
2017 

مركز جولدن للتنم�ة 
 ال�شر�ة والتطو�ر

تأهيل الدارسين عبر برنامج 
الدراسات العل�ا المرحلة 
األولى ( دبلوم متخصص 

 �مقر المركز �أسوان)

وفد من المعهد برئاسة 
السيد أ.د / عالء 
الدين زهير مدير 

المعهد وممثل مكتب 
TICO  م /ر��ع عمر 

 هاشم

عقد إتفاقية تعاون 
مشترك بين المعهد 

 والمركز

سبتمبر  6
2017 

شركة مصانع الدلتا 
 للصلب 

الوقوف على المشاكل  •
والتحد�ات التى تواجه 
 صناعة الحديد �الشركة

 ز�ادة اإلنتاج بوحدات  •
الشركة عن طر�ق تطو�ر 
 أداء فرن القوس الكهر�ى 

 Ticoممثلى مكتب 
أ.د / عالء الدين زهير 

و  م / ر��ع عمر 
 هاشم
 

 
 

تم كتابة مذكرة 
تفاهم بين المعهد 

وشركة الدلتا 
 للصلب

سبتمبر  7
2017 

مركز التميز العلمى 
والتكنولوجى 

التعرف على مجال عمل 
المركز ومجاالت التعاون مع 

 من خالل مكتب المعهد
TICO 

 Ticoممثلى مكتب 
أ.د / عالء الدين زهير 

و  م / ر��ع عمر 
 هاشم

 

سبتمبر  8
2017 

  الحر�ى99مصنع  •
  الحر�ى 63مصنع  •
  الحر�ى100مصنع  •

التعرف على المشاكل  •
التى تواجه عمل�ات 
 اإلنتاج والتطو�ر بها

  عرض أنشطة المعهد  •
وتقد�م الدعم الفنى 

والعلمى فى المشاكل التى 
 تواجه عمل�ات اإلنتاج

 Ticoممثلى مكتب 
أ.د / عالء الدين زهير 

و  م / ر��ع عمر 
 هاشم
 

 



 

التوص�ات القائم �الز�ارة الغرض من الز�ارة جهة الز�ارة التار�خ م 

 يوليو 25 1

2017 

معهد التبين للدراسات 

المعدن�ة والحاضنة 

التكنولوج�ة �المعهد 

الوقوف على امكان�ات 

الحاضنة وما قام �ه مكتب 

التا�كو  من دعم لألفكار 

واالختراعات 

وفد من جهاز 

تنم�ة المشروعات 

الصغيرة 

والمتوسطة 

 

 سبتمبر 12 2

2017 

معهد التبين للدراسات 

المعدن�ة 

�حث سبل التعاون بين هيئة 

التنم�ة الصناع�ة والمعهد 

رئ�س اإلدارة 

المركز�ة بهيئة 

التنم�ة الصناع�ة 

 

 التوصيات القائم بالزيارة الغرض من الزيارة جهة الزيارة التاريخ م

 أكتو�ر 8 1

2018 

معهد التبين للدراسات 

المعدن�ة  

الت�احث حول العالقات مع 

المعهد وإلجراء المناقشات 

المبدئ�ة 

�حث الوفد جامعة 

التقنى للعلوم 

الهندس�ة 

واإلقتصاد�ة  

 

 أكتو�ر 19 2

2017 

معهد التبين للدراسات 

المعدن�ة  

ل�حث سبل إعادة ت�ع�ة 

معهد التبين للدراسات 

المعدن�ة إلى وزارة التجارة 

 والصناعة

المهندس / طارق 

قابيل وز�ر التجارة 

والصناعة والوفد 

المرافق له ومنهم 

أ/ ن�فين جامع 

رئ�س الجهاز 

التنفيذى 

للمشروعات 

الصغيرة 

والمتوسطة 

واللواء/ إسماعيل 

جابر رئ�س هيئة 

الرقا�ة على 

الصادرات 

 



والواردات 

والمهندس/ حسين 

الجارحى مساعد 

رئ�س هيئة 

التنم�ة الصناع�ة 

 للشئون الفن�ة

 نوفمبر 13 3

2017 

مكتب وز�ر الصناعة 

والتجارة وقطاع األمانة 

العامة بوزارة التجارة 

 والصناعة

�حث إتمام عمل�ة تمو�ل 

 المعهد من وزارة المال�ة

السيد أ.د /عالء 

الدين زهير مدير 

المعهد والسيد أ./ 

حسام حسن أمين 

 عام المعهد

 

 د�سمبر 12 4

2017 

معهد التبين للدراسات 

 المعدن�ة 

التعرف على نشاط وٕامكان�ات 

المعهد وتوق�ع بروتوكول 

تعاون مع المعهد ل�ص�ح 

بيت خبرة للجهاز التنفيذى 

فى مجاالت الطاقة والبيئة 

 والطاقة المتجددة

وفد من الجهاز 

التنفيذى 

للمشروعات 

برئاسة السيد 

المهندس / أسامة 

 حشاد

 

 د�سمبر 14 5

2017 

ل�حث توق�ع بروتوكول  الهيئة العامة للتصن�ع

تعاون مع الهيئة لإلصتفادة 

من الخدمات والخبرات التى 

�ملكها المعهد فى أنشطة 

 الهيئة

السيد أ.د / عالء 

الدين زهير مدير 

المعهد والسيد د/ 

سامح خفاجى 

وكيل المعهد 

والسيد أ./ حسام 

حسن أمين عام 

 المعهد

 

 د�سمبر 14 6

2017  

معهد التبين للدراسات 

 المعدن�ة 

لتفد المعمل المركزى 

لدراسات التلوث الصناعى 

والمكت�ة والحاضنة 

وفد مدرسة 

الطالءع اإلبتدائ�ة 

 �منطقة التبين 

 



 

التكنولوج�ة ومركز 

المعلومات �المعهد فى خطوة 

غنفتاح�ة على البيئة 

 المح�طة �المعهد 


