
 ورش العمل

 التوصيات عدد الحاضرين جهات الحضور موضوع الورشة التاريخ م

  يناير22 1

2017 

ورشة عمل مستقبل 

الطاقة فى مصر (استب�ان 

دلفى) 

العديد من مكاتب التا�كو 

�الجامعات و المراكز 

ال�حث�ة  

  تقر��ا 400

 يناير 17 2

2017 

ورشة عمل لتقي�م مكاتب 

دعم وتطو�ر مراكز 

االبداع واالختراع 

�مصر ،  TISCs الـ

والذى �حاضر فيها خبير 

من المنظمة العالم�ة 

للملك�ة الفكر�ة 

    WIPO الـ

العديد من مكاتب التا�كو 

�الجامعات و المراكز 

ال�حث�ة  

   تقر��اً 200

 مارس 29 3

2017 

ورشة عمل "ترتيب 

األولو�ات فى مجال 

ال�حث العلمى توافقًا مع 

رؤ�ة مصر للتنم�ة 

2030" 

رؤساء الجامعات والمراكز 

 ال�حث�ة المختلفة

   تقر��اً 300

 

 

 

 

 

 



عدد جهات الحضور موضوع الورشة التار�خ م 

الحاضر�ن 

التوص�ات 

 Cv writing 2017يوليو   1

workshop-

Education USA 

Egypt 

االفراد والجهات المهتمة 

�كتا�ة سيرة ذات�ة للدراسة 

�الخارج 

100  

 أغسطس 16 2

2018 

ورشة عمل خاصة بإعداد 

الخطة التنفيذ�ة 

لإلستراتيج�ة القوم�ة 

الموحدة للعلوم والتكنولوج�ا 

 2030واإلبتكار 

  200مكاتب التا�كو  

 أغسطس 17 3

2018 

ورشة عمل �عنوان " عمل 

سينار�و الطاقة" 

  200مكاتب التا�كو  

 يوليو 19 4

2017 

اإلنتاج الفكري العر�ي وآفاق 
النشر الدولي: الفرص 

�مقر األكاد�م�ة  والتحد�ات
العر��ة للعلوم والتكنولوج�ا 

 (أبو قير) - اإلسكندر�ة

اعضاء مكاتب التا�كو  
 عديد من ال�احثينالو 

100  

 

عدد  جهات الحضور موضوع الورشة التاريخ م
 الحاضرين

 التوصيات

فى الفترة من  1

20 - 21 

 2017نوفمبر

Challenges & Opportunities of SMEs 
and Technology Entrepreneurship in 

Egypt at the BUE Auditorium in 
ElShourok City. 

)1-4(مرفق   

العديد من اصحاب 

المشروعات الصغيرة و 

المتوسطة و مكاتب 

 التا�كو

100  

2 13 

  2017نوفمبر

Clarivate 

Analytics formerly Thomson Reuters 

Analytics (at ASRT) 

  100 العديد من ال�احثين



فى الفترة  3

 16 – 15من

 2017نوفمبر

Evolvement of Entrepreneurial 

Universities in the MENA Region in 

Steigenberger Hotel, Cairo, Egypt 

 )2-4(مرفق 

العديد من اصحاب 

الشركات و العاملين فى 

 مجال الطاقة الشمس�ة

100  

فى الفترة  4

 2 – 1من

 2017نوفمبر

MSA TICO at international 
entrepreneurship HUB on November 

1 P

st
P& 2 P

nd
P , 2017 

 )3-4(مرفق 

  100 العديد من ال�احثين

فى الفترة  5

 15 – 14من

 2017نوفمبر

Egyptian – French workshop (PHC 

IMOTEP 2017) 

 )4-4(مرفق 

  100 العديد من ال�احثين

 نوفمبر 6 6

2017 

 ورشة عمل الترايبولوجى

Tribology role in industry materials 

characterization by the modular 

compact rheometer (MCR 502) 

 )5-4(مرفق 

  150 العديد من ال�احثين

 


